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1.

Inleiding

Stichting Intorno Ensemble, in de wandelgangen kortweg INTORNO, maakt originele en
vernieuwende producties op het gebied van opera en muziektheater. Hierbij kiest
INTORNO voor universele en historische thema’s en daarbij liefst ook bijzondere en/of
historische locaties voor de uitvoeringen. Een van de vaste locaties is het eigen
podiumschip De Fighter.
In de producties spelen zowel professionele zangers en muzikanten als geoefende
amateurs mee. Daarnaast wordt muziektheater ingezet als middel om sociale doelen te
bereiken.
De stichting is in1993 opgericht om Rotterdamse conservatorium studenten operaervaring te kunnen bieden. Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot een professionele
organisatie met uiteenlopende producties op haar naam.
De statutaire doelstelling van INTORNO luidt: “Het bevorderen van muziektheater in de
ruimste zin van het woord”.
In dit jaarverslag worden om te beginnen de activiteiten van INTORNO in 2016
besproken. Dit jaar zijn er twee producties uitgevoerd: de Vioolmonologen en een
vijftigstemmige Vespers. Daarnaast is er een Cultureel Lab georganiseerd in het kader
van het internationale project Hollywoodge. Verder heeft het succesvolle project Liedjes
van Toen een vervolg gekregen. Vervolgens volgt een kort hoofdstukje over het
podiumschip De Fighter. 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.
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2.

Producties

2.1

De Vioolmonologen

Wegens succes is de voorstelling De Vioolmonologen opnieuw uitgevoerd. Tijdens de
Wereldhavendagen is de voorstelling 2 x gespeeld op het podiumschip De Fighter. Bij
beide voorstellingen zat het dek vol met ca. 50 bezoekers. Aan het eind van 2016 is deze
succesvolle voostelling ‘on tour’ gegaan.

De inhoud van voorstelling in het kort:
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.
Vocaliste Annelies Prins was geschokt toen zij een viool bij het vuilnis ontdekte. Zij deed
een oproep in een 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, soms nog indringender dan een mensenleven. De belevenissen van de
violen werden De Viool Monologen.
Annelies Prins en Waldin Roes vertellen de ontroerende verhalen van de afgedankte
violen. Niet alleen zingen zij prachtig belcanto, zij spelen ook allebei viool.
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2.2

Hollywoodge

HollyWoodge is een internationaal project in het kader van Aarhus Culturele Hoofdstad
2017, geïnitieerd door het Job Center van de gemeente Aarhus. Doel is om jonge
werkzoekenden in de culturele sector ervaring te laten opdoen met culturele producties
teneinde werk te vinden of als zelfstandige aan de slag te kunnen. INTORNO is partner in
dit project.
Voor de eindproductie in 2017 werkt INTORNO toe naar een opera over vluchtverhalen.
In september 2016, tijdens de Wereldhavendagen, was er Het Cultureel Lab, een
voorproefje over hoe je met kunstenaars en publiek samen al improviserend een verhaal
in elkaar kunt zetten. Omdat het thema vluchtverhalen is, werden bij het Lab
vluchtelingen met verblijfsstatus en met een kunstachtergrond betrokken.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Aarhus, culturele hoofdstad 2017, en de
Europese Unie.

2.3

Vespers

INTORNO heeft in oktober 2016 een meerstemmige vespers voor maar liefst 50
stemmen uitgevoerd. Met deze Vespers bracht INTORNO nieuw muzikaal werk,
gebaseerd op oude technieken. De vijftig stemmen van de vespers werden gezongen
door zowel professionele zangers al gevorderde amateurs. Door gebruik te maken van
eeuwenoude teksten in het Latijn werd er ook in deze moderne tijd een nostalgische
sfeer geschapen. De uitvoering vond plaats in een goed gevulde Havenkerk.
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2.4

Liedjes van Toen

Liedjes van Toen is een uniek muziekprogramma speciaal voor ouderen en
basisschoolkinderen. Het programma draait om de liedjes van toen, bijvoorbeeld
meezingers uit de jaren ’60 en ’70 zoals ‘Louise zit niet op je nagels te bijten’, ‘Bel me
even op 7777’ en andere leuke liedjes. Het programma is al gestart in 2015 en heeft
wegens succes in 2016 een vervolg gekregen.
De kinderen zongen samen met de ouderen liedjes uit de jeugd van de ouderen. Voor de
verschillende uitvoeringen organiseerde INTORNO workshops in de scholen en voor de
ouderen. De samenzang vond plaats in de zorginstellingen in het Rijnmondgebied, met
begeleiding van professionele zangers en muzikanten.
In totaal hebben in 2016 ruim 25 workshops en uitvoeringen plaatsgevonden, verspreid
over instellingen en basisscholen in het hele Rijnmondgebied.
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3.

De Fighter

Podiumschip de Fighter is INTORNO’s eigen openluchtpodium. Het schip ligt op een
unieke locatie: aan de Schiehaven, midden in de stad. Deze markante locatie maakt
iedere opera tot een beleving! In 2016 hebben ongeveer 100 bezoekers op deze plek
kunnen genieten van de opera De Vioolmonologen. Daarnaast heeft in 2016 een
internationaal gezelschap kennis gemaakt met het schip: in het kader van Hollywoodge
is het podium door hen gebruikt voor een cultureel lab.
De Fighter is een tot de verbeelding sprekende voormalige zeesleper met een
roemruchte historie. 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 te
zorgen voor continuïteit in het onderhoud heeft INTORNO in 2016 een nieuwe invulling
gegeven aan de werkzaamheden. Hiervoor is INTORNO een samenwerking aangegaan
met REAKT. Via REAKT krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op de
Fighter een leerwerkplek. Hier kunnen ze terecht voor werkzaamheden als timmeren,
lassen, schilderen en technisch onderhoud. Deze mensen werken samen met
vrijwilligers. Zij leren door het delen van kennis en ervaring. De begeleiding is in handen
van medewerkers van INTORNO . Om structuur te geven aan de werkzaamheden is het
schip twee dagen per week open,
De Fighter is in 2016 ook als locatie gebruikt door diverse culturele instellingen om
buitenschoolse activiteiten voor kinderen op te organiseren.
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4.

Bestuurssamenstelling 2016

In 2016 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 Ruud van der Meer, Ruud van Middelkoop en
Freek Abels.

5.

Medewerkers 2016

Zakelijk en artistiek leider: Marco Kalkman
Fondsenwerver: Ralph Simons
Productieleiders: Marc Oudshoff en Bernadette de Wit
Office-manager: Rosita Sewlal
Publiciteitsmedewerker: Connie van der Zel
Boekhouding: Joke Mets
Leer-werkbedrijf Rivier Podium Fighter:
Projectleider: Cor Flach

6.

Financiers 2016

Opera De Vioolmonologen
Erasmusstichting
Port of Rotterdam
Hollywoodge
Europese Unie

Vespers
Deltaport Donatiefonds
Elise Mathilde Fonds
De Groot Fonds
Gemeenschapsfonds Schiedam
Fonds Schiedam Vlaardingen
Gemeente Schiedam
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Leerwerk project Fighter:
VSBfonds
Stg. Instituut GAK
Ministerie van SZW , Europese Unie, Regeling Duurzame Inzetbaarheid
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

7.

Formele gegevens en Colofon

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 (tegenover nummer 11) 3024 EC
Rotterdam
website: www.fighter.nl
Jaarverslag
tekst: Connie van der Zel
Logo: Anneliek Holland
Foto’s: Intorno
© INTORNO 2017
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