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In 2015 kwam het bestuur van de Stichting Vrienden van Codarts 6 x bij elkaar.
Er was een aanzienlijke verandering in de samenstelling van het bestuur:
- Na vele jaren bestuurslidmaatschap trad Henk Klaassen af als bestuurslid, tevens
voorzitter en penningmeester. Met instemming van iedereen heeft Pieter ten Bosch
het voorzitterschap op zich genomen.
- Luc Beurskens trad toe tot het bestuur; hij heeft het penningmeesterschap op zich
genomen.
- Cécile van de Stelt gaf te kennen dat zij wegens drukke werkzaamheden haar
bestuurslidmaatschap wilde opgeven.
- Mijke Loeven trad toe tot het bestuur.
- Rob Broek trad terug als adviseur vanuit Codarts. Hij is opgevolgd door Okke
Westdorp.
In 2015 zijn er verschillende soorten Stipendia ad € 1.000 uitgereikt:
De jaarlijkse stipendia ad € 1.000 aan Lisse Knaapen (muziektheater), Antonio Gutierrez
Rubio (klassiek slagwerk) en Sebastiaan van Bavel (jazz piano).
Dit jaar is voor het eerst de Marc Jonker-prijs uitgereikt; en wel aan de hele groep
afstuderenden van de circusopleiding. Marc was jarenlang de stuwende kracht achter de
circusopleiding, deze prijs is bij zijn afscheid ingesteld en zal vooralsnog drie maal, om het
andere jaar worden toegekend.
Professor Hartman emeritus hoogleraar aan de EUR, heeft namens de naar hem genoemde
stichting contact gezocht met Codarts omdat hij stipendia aan masterstudenten klassiek wil
geven.
Uit zijn stichting zijn twee stipendia van € 1000 uitgereikt en wel aan Ineke Hellingman en
Jan Kuhr . Deze stipendia zijn uitgereikt namens de Hartman Stichting, maar de Vrienden zijn
betrokken bij het proces van toekenning.
De Stichting Vrienden van Codarts heeft bijgedragen aan Codarts Virtuoso, een postmasters
opleiding waarbij de grootste talenten nog twee jaar zullen worden begeleid en verder
geschoold.
Ook werd bijgedragen aan de (twee-jaarlijkse) Big Day, die op 28 maart plaats vond in de
Doelen; alle afdelingen van Codarts waren daar met zeer veel voorstellingen bij betrokken.
Daarnaast werd een financiële bijdrage geleverd aan een eenmalig project ‘From Venice
with love’, waarbij in de Laurenskerk door een koor en een ensemble muziek uit de tijd van
de Venetiaanse meerkorigheid (rond 1600) werd uitgevoerd.
Op 22 maart vond in de Eduard Flipse Zaal van de Doelen de finale plaats van de Erasmus
Jazz Prijs (EJP). Deze prestigieuze jazzprijs wordt algemeen beschouwd als een geweldige
opstap voor jonge jazzmusici.
De presentatie van het programma was in handen van Mijke Loeven.
De finalisten waren: Sebastiaan van Bavel - piano, Thomas Peters – gitaar, Jimmi Hueting –
slagwerk. De jury, bestaande uit Hans de Lange, Jasper ten Damme en Teus Nobel koos
Jimmi Hueting als winnaar van de EJP 2015; hij ontving een geldbedrag van € 3.000, dit jaar
betaald door de nieuwe hoofdsponsor Nedspice. De Stichting Vrienden van Codarts prijst

zich bijzonder gelukkig om in Nedspice een waardig opvolger te hebben gevonden van
Univé.
Op 17 maart vond in de Jurriaanse Zaal van de Doelen de tweede editie van de Grote
Kamermuziekprijs plaats, een concours voor ensembles van Codarts en het Koninklijk
Conservatorium uit Den Haag.
In 2015 werd deze prijs (een bedrag van € 3000) gewonnen door het Babylon Kwartet
(strijkkwartet), bestaande uit studenten van het Koninklijk Conservatorium. De jury was als
volgt samengesteld: George Caird, Henk van der Meulen, Eva Stegeman en Joeke Hoekstra.
Het Stichtingsbestuur heeft zich in 2015 gebogen over methoden om de armslag van de
Stichting te vergroten en zodoende meer voor de studenten van Codarts te kunnen
betekenen. Hierbij zijn onder andere aan de orde geweest onderwerpen als sponsoring door
bedrijven en werving nieuwe donateurs. Ook werd gestreefd naar een betere communicatie
met de Vrienden om ze te wijzen op de verschillende voorstellingen. Gezien de gemiddelde
belangstelling van de Vrienden hebben wij het idee dat hier duidelijke vooruitgang wordt
geboekt.-

Het bestuur van de Stichting bestond in 2015 (vanaf 22/1) uit de volgende personen:
Drs. Pieter ten Bosch
- voorzitter
Erica de Wijs
- secretaris
Bc Luc Beurskens
- penningmeester
Drs. Alfons van Gulick
- bestuurslid
Mijke Loeven
- bestuurslid
Drs. Rob Broek
- adviseur tot mei
Okke Westdorp
- adviseur vanaf mei
De Stichting wordt in praktisch opzicht ondersteund door Marianne Spoel.

De Stichting Vrienden van Codarts heeft een eigen website-pagina, gelinked aan de Codarts
website: www.codarts.nl . Op de Codarts website kunt u lezen welke evenementen
plaatsvinden en wanneer en waar deze evenementen zijn. Voor veel concerten ontvangt u
van de Stichting een uitnodiging, maar het is onnodig te zeggen dat u ook bij andere
evenementen, waaronder ook openbare examens, van harte welkom bent!
In de hoop u vaak bij Codarts evenementen te mogen begroeten zo mogelijk met “kandidaat
Vrienden”,
Als u nog meer profijt wilt hebben van uw donateurschap en voortdurend en snel op de
hoogte gehouden wilt worden van de groeiende reeks activiteiten van de Stichting, dan is
het raadzaam om uw e-mail adres door te geven aan: vrienden@codarts.nl. Zo wordt u
ook digitaal op de hoogte gehouden van masterclasses en andere evenementen!

