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Statuten	  ABO&C	  
De	  Stichting	  stelt	  zich,	  met	  uitsluiting	  van	  winstoogmerk,	  ten	  doel	  voor	  een	  zo	  breed	  mogelijk	  publiek	  
muziekuitvoeringen	  te	  verzorgen,	  in	  het	  bijzonder	  door	  het	  Amsterdam	  Baroque	  Orchestra	  and	  
Choir,	  alsmede	  het	  geven	  van	  opdracht	  tot,	  dan	  wel	  het	  verlenen	  van	  medewerking	  aan	  het	  
registreren	  van	  muziek	  op	  daartoe	  naar	  het	  oordeel	  van	  het	  bestuur	  geschikte	  registratiemiddelen,	  
alsmede	  de	  verspreiding	  daarvan,	  en	  voorts	  al	  hetgeen	  daartoe	  bevorderlijk	  kan	  zijn,	  alles	  in	  de	  
ruimste	  zin	  van	  het	  woord.	  	  
	  
Beloningsbeleid	  bestuursleden	  
De	  bestuursleden	  genieten	  geen	  beloning	  voor	  hun	  werkzaamheden.	  Zij	  hebben	  wel	  recht	  op	  een	  
vergoeding	  van	  de	  door	  hen	  in	  de	  uitoefening	  van	  hun	  functie	  noodzakelijkerwijs	  gemaakte	  
onkosten.	  	  
	  
Projectgestuurde	  organisatie	  
Al	  sedert	  enkele	  jaren	  heeft	  het	  gezelschap	  zich	  ingespannen	  om	  naast	  succesvolle	  buitenlandse	  
tournees	  ook	  zichtbaar	  te	  zijn	  op	  de	  Nederlandse	  podia.	  Het	  ontberen	  van	  structurele	  steun	  vanuit	  
de	  overheid	  en	  de	  algehele	  terugloop	  in	  cultuurbudgetten	  (nationaal	  en	  internationaal)	  zijn	  daarbij	  
beperkende	  factoren	  gebleken.	  	  
De	  organisatie	  zal	  in	  toenemende	  mate	  projectgestuurd	  gaan	  opereren.	  De	  bestuurssamenstelling	  is	  
compact	  (drie	  leden)	  en	  nauw	  betrokken	  bij	  de	  organisatie.	  	  
Een	  belangrijke	  stap	  is	  ook	  gezet	  met	  het	  inschakelen	  van	  projectbureau	  GE#sharp	  artists	  events	  uit	  
Utrecht	  in	  januari	  2014.	  Amsterdam	  Baroque	  Orchestra	  &	  Choir	  heeft	  sindsdien	  geen	  eigen	  kantoor	  
en	  ook	  geen	  personeel	  in	  dienst.	  Functies	  (managerial)	  kunnen	  flexibel	  en	  naar	  gelang	  de	  behoefte	  
worden	  aangewend.	  
	  
Financiering	  
De	  vriendenstichting	  van	  Amsterdam	  Baroque	  Orchestra	  &	  Choir	  vormt	  al	  geruime	  tijd	  een	  welkome	  
aanvulling	  op	  de	  verdiensten	  uit	  concerten.	  De	  organisatie	  kan	  verder	  bogen	  op	  steun	  van	  
persoonlijke	  schenkers	  en	  diverse	  sponsoren.	  Teneinde	  de	  optredens	  van	  het	  Amsterdam	  Baroque	  
Orchestra	  (zie	  verderop	  voor	  lijst	  met	  voorgenomen	  prestaties)	  voor	  het	  Nederlandse	  publiek	  te	  
waarborgen,	  wordt	  gewerkt	  aan	  alternatieve	  vormen	  van	  financiering.	  Het	  steun-‐	  en	  garantiefonds	  
dat	  hieruit	  voortvloeit	  ondersteunt	  de	  activiteiten	  van	  de	  organisatie,	  die	  gekenmerkt	  worden	  door	  
een	  drietal	  hoofdcategorieën:	  populaire	  programma's,	  speciale	  programma's	  en	  
engagementsprogramma's	  (gericht	  op	  educatie	  en	  maatschappelijke	  betrokkenheid).	  	  
Het	  doel	  is	  een	  herkenbare	  reeks	  van	  producties	  te	  brengen,	  waarmee	  de	  verschillende	  
beneficianten	  en	  publieksgroepen	  zich	  kunnen	  identificeren.	  Binnen	  deze	  kaders	  organiseert	  
Amsterdam	  Baroque	  Orchestra	  &	  Choir	  jaarlijks	  een	  vijftal	  projecten	  in	  wisselende	  samenstelling.	  
Onverminderd	  bedoeld	  voor	  zowel	  de	  internationale	  toppodia,	  maar	  ook	  ten	  behoeve	  van	  
speelbeurten	  in	  eigen	  land.	  
	  
Toekomst	  programmering	  
Onder	  leiding	  van	  vermaard	  dirigent	  en	  oude	  muziekspecialist	  Ton	  Koopman	  biedt	  Amsterdam	  
Baroque	  Orchestra	  &	  Choir	  de	  komende	  jaren	  een	  veelzijdig	  en	  hoogwaardig	  programma.	  Het	  
gezelschap	  richt	  zich	  op	  drie	  pijlers:	  programma's	  in	  volle	  bezetting	  van	  Johann	  Sebastian	  Bach	  en	  
anderen	  uit	  de	  17e	  en	  vroeg	  18e	  eeuw,	  bijzondere	  en	  weinig	  uitgevoerde	  parels	  (al	  dan	  niet	  van	  
Johan	  Sebastian	  Bach)	  uit	  diezelfde	  periode,	  projecten	  ter	  lering	  én	  vermaak	  met	  een	  educatieve	  
grondslag	  en	  ingegeven	  vanuit	  de	  drang	  om	  kennis	  over	  te	  dragen	  aan	  volgende	  generaties.	  In	  
onderstaande	  lijst	  kunnen	  de	  projecten	  worden	  herkend	  door	  de	  toevoegingen:	  'populair',	  'specials'	  
en	  'engagement'.	  Ter	  illustratie	  zijn	  voorgenomen	  plannen	  voor	  2015	  tot	  de	  zomer	  van	  2016	  
hieronder	  weergegeven.	  
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2015	  
	  
Februari	  
Specials	   Johann	  Sebastian	  Bach	  -‐	  Musikalisches	  Opfer	  
	   	   ABO	  
Concerten	   Engeland	  en	  Italië	  	  
	  
Juli	  
Populair	   Festival	  Itinéraire	  Baroque	  -‐	  programma	  volgt.	  
	   	   ABO&C	  
Concerten	   Sedert	  dertien	  jaar	  treedt	  ABO&C	  op	  in	  dit	  heerlijke	  festival	  in	  de	  Périgord.	  	  
	   	   De	  programmering	  wordt	  ingegeven	  door	  het	  festivalthema	  en	  kenschetst	  	  
	   	   zich	  door	  zowel	  populaire	  als	  bijzondere	  werken.	  
	  
Oktober	  
Specials	   Johann	  Sebastian	  Bach	  -‐	  concerten	  voor	  twee	  klavecimbels	  	  
	   	   solist:	  Ton	  Koopman	  en	  Tini	  Mathot	  
	   	   ABO	  
Concerten	   Nederland,	  België	  en	  Duitsland	  
	  
Populair	   programma	  voor	  Koor	  en	  Orkest	  n.t.b.	  
	   	   ABO&C	  
Concerten	   Korea,	  Midden-‐Oosten,	  Nederland	  
	  
	  
December	  
Engagement	   Samenwerking	  met	  kinderkoor	  -‐	  programma	  volgt	  
	   	   ABO	  
Concerten	   Nederland	  	  
	  
2016	  
	  
Januari	  
Populair	   Claudia	  Monteverdi	  -‐	  Maria	  Vespers	  
	   	   ABO&C	  
Concerten	   Nederland,	  België,	  Zwitserland,	  Frankrijk	  en	  Italië	  
	  
April	  
Specials	   Johann	  Sebastian	  Bach	  -‐	  Oster	  Oratorium	  
	   	   ABO&C	  
Concerten	  	   Nederland,	  Duitsland,	  Italië	  
	  
Juli	  
Populair	   Festival	  Itinéraire	  Baroque	  -‐	  programma	  volgt.	  
	   	   ABO&C	  
Concerten	   Zie	  beschrijving	  m.b.t.	  dit	  festival	  in	  de	  Périgord	  onder	  projecten	  2015.	  
	  


