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Zoals vorig jaar al aangekondigd is door de “Vrienden van Codarts” het initiatief
genomen om te komen tot een Kamermuziekprijs voor klassieke musici. Deze
competitie heeft op 26 maart 2014 plaats gevonden in samenwerking met het
Koninklijk Conservatorium uit Den Haag. In de Jurriaanse zaal traden drie ensembles
op in de finale:
- Trio Mir (Mutsumi Watanabe, klarinet; Ioan Haffner, viool; Rutger de Ronde, piano)
- Quintet Airlines (Joséphine Poncelin, fluit; Maxime Le Minter, hobo; Alicia Pallarés
Tello, klarinet; Florian Krouwel, fagot; Romain Bly, hoorn)
- Lebet String Quartet (Kristie Su, viool; Myrto Moraitou, viool; Floor Feleus, altviool;
Alberto Munoz Vicente, cello)
Helaas moest door een triest voorval tijdens het laatste optreden het concours
worden stil gelegd en vervolgens definitief beëindigd. Het door de “Vrienden”
beschikbaar gestelde bedrag ad € 3.000 is over de drie ensembles verdeeld.
De tweede editie van de Kamermuziekprijs zal plaatsvinden in maart 2015
In 2014 zijn er 3 Stipendia ad € 1.000 uitgereikt en wel aan:
- Joséphine Poncelin de Raucourt, klassiek fluitiste
- Ruven Ruppik, slagwerker bij de afdeling jazz/wereldmuziek
- Benjamin Kuitenbrouwer van de afdeling circus.
In het kader van het afscheid van de directeur van de afdeling circus hebben de
“Vrienden van Codarts” de Marc Jonkersprijs in het leven geroepen, waarbij op
regelmatige basis een bedrag van € 1.000 zal worden uitgereikt aan de meest veel
belovende afgestudeerde van de circusafdeling.
De Stichting Vrienden van Codarts heeft bijdragen toegezegd aan Codarts Virtuoso
(een postmasters opleiding waarbij de grootste talenten nog twee jaar zullen worden
begeleid en verder geschoold) en de Big Day (die inmiddels met veel succes op 28
maart plaats heeft gevonden in de Doelen en waarbij alle afdelingen van Codarts met
zeer veel voorstellingen betrokken waren).
Op 17 maart 2014 vond in de volle Eduard Flipse Zaal van de Doelen wederom de
finale plaats van de Erasmus Jazz Prijs (EJP). De EJP is een prestigieuze jazzprijs
en een geweldige opstap voor jonge jazzmusici. Eerdere winnaars zijn nu
gerenommeerde namen in de (internationale) jazz-scene. Denk onder meer aan Jan
van Duikeren, Xandra Verkroost, Bart Wirtz en Stefanie Francke.
De presentatie van het programma was in handen van Mijke Loeven.
De finalisten waren:
Willem Romers drums
Yoran Aarsen saxofoon
Alessandro Fongaro contrabas
De jury, bestaande uit Jair Tchong, Hans De Lange en, Kars Veling koos Alessandro
Fongaro als winnaar van de EJP 2014; hij ontving een geldbedrag van € 3.000,=. dit
jaar voor de helft betaald door de “Vrienden van Codarts” en voor de andere helft
door Univé Zuid-Holland UA.

De Stichting heeft zich bereid verklaard om bij te dragen aan het geven van
masterclasses. Genoemd kunnen worden: Maria Ricarda Wesseling - zang/opera,
Claron McFadden - zang, Yannick Nézet-Séguin - orkestproject, Jose Luis Estelles klarinet, Oene van Geel - altviool/improvisatie
Veel van deze Masterclasses vinden plaats in De Doelen en zijn gratis toegankelijk
voor de donateurs van de Stichting! Een punt van aandacht is nog het tijdig
aankondigen en zo mogelijk op digitale wijze uitnodigingen te versturen. Omdat ze
vaak pas op korte termijn kunnen worden gepland is dit niet altijd even eenvoudig,
maar wij proberen hier toch verbetering in te brengen. Uw e-mailadres is ook
daarvoor erg belangrijk.
Bovendien wordt hard gewerkt aan een korting- dan wel vrijkaartensysteem voor
“Vrienden” voor bepaalde voorstellingen in de Doelen.
De Stichting Vrienden van Codarts heeft een eigen website-pagina, gelinked aan de
Codarts website : http://www.codarts.nl/vrienden/ . 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”,

Het bestuur van de Stichting bestond in 2014 uit de volgende personen:
Dr. Henk Klaassen
- voorzitter en penningmeester
Robert Wepster
- secretaris tot april
Drs. Pieter ten Bosch
- bestuurslid, secretaris vanaf april
Erica de Wijs
- bestuurslid
Mr. Cecile van der Stelt
- bestuurslid
Drs. Alfons van Gulick
bestuurslid vanaf april
Drs. Rob Broek
- adviseur
Friederike Darius
- adviseur tot september
De Stichting wordt in praktisch opzicht ondersteund door Marianne Spoel.
Robert Wepster nam na ongeveer 10 jaar afscheid van het Bestuur waarvan de
laatste jaren als secretaris. Ook Friederike Darius nam na een aantal jaar afscheid
als adviseur. Aan beiden is de Stichting veel dank verschuldigd.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Stichting
Vrienden van Codarts,
Pieter ten Bosch
Secretaris
N.B. 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!

