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INTORNO is een creatieve organisatie die producties maakt op het 
gebied van opera en muziektheater. De stichting is in 1992 opgericht 
om Rotterdamse conservatorium studenten opera ervaring te kunnen 
bieden. Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot een professionele 
organisatie met uiteenlopende producties op lokatie én op een eigen 
schip.

De statutaire doelstelling van INTORNO luidt: het bevorderen van 
muziektheater en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zien van het woord.

In dit verslag worden de activiteiten van INTORNO in 2015 besproken. 
Drie nieuwe producties werden in 2015 gerealiseerd. Het was een druk 
jaar met twee wereldpremières: de opera Viool Monologen en de 
muziektheatervoorstelling Ode aan Liduina. 

In dit jaarverslag wordt eerst het podiumschip genaamd Fighter 
besproken. Vervolgens worden de voorstellingen die dit jaar gespeeld 
zijn chronologisch behandeld. Daarna treft u de bestuurlijke 
samenstelling en de namen van onze medewerkers aan. Ten slotte 
wordt kort ingegaan op de toekomstplannen van de stichting. Het 
financieel jaarverslag en de toelichting daarop is separaat uitgegeven.

1      Inleiding





De Fighter is een tot de verbeelding sprekende voormalige 
reddingszeesleper met een roemruchte historie. Tijdens de ramp met de 
Herald of Free Enterprise voor de kust van Zeebrugge verkreeg het 
schip bekendheid doordat er vele tientallen drenkelingen gered werden. 
Hoewel het schip ‘slechts’ een kleine veertig jaar oud is en in een goede 
staat verkeert, is de renovatie en regelmatig onderhoud een vereiste om 
het object in goede conditie te houden. Dit heeft INTORNO geïnspireerd 
een leerwerktraject op te zetten voor vroegtijdige schoolverlaters. Met 
dit leerwerktraject worden de educatie en maatschappelijke ontwikkeling 
van de doelgroep bevorderd. De doelgroep bestaat voornamelijk uit 
vroegtijdige schoolverlaters, langdurige werkelozen en mensen die door 
hun maatschappelijke positie moeite hebben opgenomen te worden in 
de reguliere arbeidsmarkt.

Sinds 2010 dient de Fighter als openlucht podium voor de 
voorstellingen van INTORNO. De operavoorstellingen worden speciaal 
gemaakt voor het podiumschip. Dit zorgt voor dé unieke muzikale 
ervaring waarvoor INTORNO bekend staat. Uit de reacties van de 
bezoekers blijkt dat de combinatie van het openlucht podium en opera 
zeer positief ontvangen wordt en een unieke ervaring is. Door de 
geschiedenis van het schip kan het worden beschouwd als maritiem 
cultureel erfgoed. In 2015 is de nieuwe voorstelling De Viool Monologen 
op het schip in première gegaan. Sinds dit jaar is het schip tevens de 
vaste thuishaven voor het Rotterdams Jongenskoor.

2      De Fighter





In totaal zijn er in 2015 drie producties tot stand gekomen en een evenement: een programma 
voor kinderen, scholen en verzorgingshuizen, een nieuwe opera op de Fighter, het evenement De 
Rozentocht en de muziektheatervoorstelling Ode aan Liduina. Hieronder treft u een beknopte 
weergave van deze producties aan

3      Producties





Liedjes van Toen is een programma voor basisschoolkinderen, 
kinderkoren en ouderen in zorginstellingen. De kinderen zongen samen 
met de ouderen liedjes uit de jeugd van de ouderen. Voor de 
voorstelling organiseerden wij workshops in de scholen en voor de 
ouderen. De samenzang vond plaats in de zorginstellingen met 
begeleiding van professionele zangers en muzikanten. De instellingen 
lagen verspreid over het hele Rijnmondgebied.

Het programma werd vormgegeven met bestaande kinderkoren uit de 
regio en/of  basisscholen in de buurt van de zorginstellingen. De 
doelstelling van het project was/is het creëren van duurzame relaties 
tussen de scholen, koren en zorginstellingen.

Vanaf december 2014 hebben er zevenenveertig optredens/workshops  
plaatsgevonden. Hieraan deden drieëntwintig zorginstellingen en 
ouderenorganisaties mee. In totaliteit bereikten we meer dan 
twaalfhonderd mensen die actief hebben geparticipeerd in het project. 

Het programma bleek bij de kinderen, ongeacht hun achtergrond, aan te 
slaan. Liedjes als ‘Louise zit niet op je nagels te bijten’ en ‘Weet je wat 
een zoentje is?’ moesten keer op keer opnieuw worden gezongen. De 
voorstellingen leveren zeer gewaardeerde contacten op tussen kinderen  
en maatschappelijke kwetsbare doelgroepen. Voor de ouderen een 
genot om liedjes uit hun tijd te horen en mee te zingen en voor de 
kinderen een bijzondere les in liedjes van toen en geschiedenis. Op 
deze manier kan INTORNO bijdragen aan de maatschappelijk 
gewenste contacten tussen oude en jonge generaties.

3.1      Liedjes van Toen





In 2015 heeft de Gemeente Schiedam aandacht geschonken aan 
Liduina, de beschermvrouwe van de stad en patrones van de chronisch 
zieken. Liduina is van grote betekenis geweest voor het geestelijk 
welzijn van de stad en geniet internationale bekendheid. Voorafgaand 
aan Ode aan Liduina organiseerde INTORNO in april een muzikale 
ommegang ter ere van Liduina. Deze Rozentocht – de dag vóór de 
jaarlijkse Stille Ommegang – bracht de belangstellenden langs een 
vijftal kerken/kapellen in Schiedam. Op elke locatie konden de mensen 
genieten van muziek. De muziek werd verzorgd door onder meer een 
organist, een gregoriaans ensemble, een operazangeres, een 
blokfluitensemble en diverse koren.  

3.2      Rozentocht





Wat doe je als je een viool vindt in een afvalcontainer? Voor een echte 
violist is dat een doodzonde: alsof je een kind bij het vuilnis zet. 

Vocalist  Annelies Prins was geschokt toen zij een viool bij het vuilnis 
ontdekte. Zij deed een oproep in een landelijk dagblad om vooral je 
instrument niet weg te gooien, maar naar haar te brengen. Binnen een 
week had zij meer dan veertig violen. Veertig instrumenten met elk een 
eigen verhaal. Het verhaal achter de violen is soms nog indringender 
dan een mensenleven. Annelies tekende al deze verhalen op. De 
belevenissen van de violen vormden de basis voor het poëtische libretto 
van Maaike van Steenis. 

Twee sopranen van wereldformaat – voornoemde Annelies Prins en 
Waldin Roes - vertelden in de locatievoorstelling op het rivierpodium de 
Fighter de ontroerend verhalen van de afgedankte violen. Tijdens de 
Wereldhavendagen - thema ‘De Droomhaven’ - is de voorstelling in een 
eenvoudige vorm in première gegaan. Het regende voor het eerst in de 
vijf jaar dat INTORNO de openluchtvoorstellingen op de Fighter 
organiseert zo krachtig, dat besloten werd de stuurhut van het schip als 
onderkomen te gebruiken. Dit was wat krap, maar wel knus. Met wat 
inschikken konden 25 mensen per keer de voorstelling volgen. 

3.3      Viool Monologen





Teneinde Liduina’s leven en haar belang voor de stad in een 
hedendaags jasje over het voetlicht te brengen, heeft INTORNO op 6, 7 
en 8 november een prachtig muzikaal schouwspel over deze vrouw 
gemaakt. Haar leven werd uitgebeeld in vorm, kleur, theater en vooral 
muziek. 

De hele cast, waaronder vijf koren, vijf zangers , een pianist en vier 
dirigenten, bestond uit meer dan honderdtien mensen. 
De uitvoeringen vonden plaats in de Schiedamse Havenkerk. In wezen 
was de gehele kerk het decor. In het midden zat het publiek.

Van de voorstelling is een DVD registratie gemaakt voor alle 
medewerkers.De voorstelling was een groot succes. Het Schiedams 
Stadsblad noemde de productie het ‘Hoogtepunt van het Liduina-jaar 
2015'

3.4 Ode aan Liduina





In 2015 is de bestuurssamenstelling onveranderd gebleven. Het bestuur 
bestaat uit: voorzitter Louis van Ditshuizen, secretaris Lone Leth Larsen 
en penningmeester Lex Arnoldus. 

De Raad van aanbeveling bestond uit Frans Brüggen, Ruud van der 
Meer, Ruud van Middelkoop en Freek Abels. Frans Brüggen is in de 
zomer van 2015 overleden.

4      Bestuurssamenstelling





Zakelijk en artistiek leider: Marco Kalkman
Fondsenwerver: Ralph Simons
Productieleiders: Marc Oudshoff en Bernadette de Wit
Office-manager: Rosita Sewlal
Boekhouding: Joke Mets

Leer-werkbedrijf Rivier Podium Fighter:
Projectleider: Cor Flach
Werkmeester: Dick Buitenhek

5      Medewerkers





In 2016 zal vooral aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van 
Rivier Podium de Fighter. Sinds het Rotterdams Jongenskoor vaste 
gebruiker is geworden van de Fighter is het noodzakelijk enkele 
aanpassingen te verrichten om de repetitie ruimte zo ideaal mogelijk in 
te richten. Ook is een dokbeurt noodzakelijk om de romp van het schip 
te kunnen behandelen tegen corrosie.

In 2015 is onderzoek gedaan naar samenwerking met een aantal 
buitenlandse partners om mee te doen met één of meerdere Europese 
projecten. Dit gaat dan om projecten met een lange looptijd tot 2020. In 
2016 moeten de plannen hiervoor gereed zijn.

Wegens het succes van het programma Liedjes van Toen wordt 
gekeken of het mogelijk is om hetzelfde programma in een groter 
gebied te organiseren. In eerste instantie in de regio Den Haag omdat 
daar al enkele contacten liggen.

6      Toekomstplannen





Leerwerk project Fighter:
VSBfonds
Stg. Instituut GAK
Ministerie van SZW
Skanfonds 

Liedjes van Toen:
Cultuurbuur
DeltaPORT Donatiefonds
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
Fonds Sluyterman van Loo
Gemeente Rotterdam
Van Ommeren-De Voogt Stichting
RCOAK
VSBfonds

Opera De Viool Monologen:
Elise Mathilde Fonds
Port of Rotterdam

Rozentocht:
Gemeente Schiedam
De Groot Fonds

Ode aan Liduina:
Fonds Schiedam Vlaardingen en Omstreken
Gemeente Schiedam

7      Sponsors en financien





INTORNO
Statutaire naam: Stichting Intorno Ensemble
IBAN: NL38RBRB0983603405
KvK-nummer: 41133741
BTW-nummer: NL 802453375B01
INTORNO is een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)

Adres kantoor:
Jozef Oreliosingel 251A
3122 CS  Schiedam
telefoon: 010-7078473
email: info@intorno.nl
website: www.intorno.nl

Adres Rivier Podium Fighter:
Schiehaven 14 (tenover nummer 11)
3024 EC Rotterdam
website: www.fighter.nl
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8      Colofon en formele gegevens




