
                                                                                 

 

 

Jaarverslag HanzeOrkest 2021 

Het nieuwe HanzeOrkest jaar kan helaas niet feestelijk ingeluid worden met de traditionele 
nieuwjaarsborrel. Het Covid-19 virus waart nog steeds rond en er kan en mag nog niet gerepeteerd 
worden. De start van het orkest wordt doorgeschoven naar maart in de hoop dat we dan weer aan 
de slag kunnen. Achter de schermen probeert het bestuur mogelijkheden te vinden om op een 
andere manier muziek te maken en er wordt met grote regelmaat via Zoom vergaderd. Dat we elkaar 
en het muziek maken missen blijkt tijdens een belronde van de bestuursleden met de orkestleden. 

In februari wordt duidelijk dat we het Brahms programma met Joan Berkhemer én het Mozart 
klarinetconcert met Arjan Eek nogmaals moeten uitstellen; alle geplande repetities in het voorjaar 
komen te vervallen. Wel komen we in april massaal digitaal bij elkaar tijdens de eerste digitale ALV in 
de geschiedenis van het HanzeOrkest. Voorzitter Arjan leidt via Zoom de vergadering na een rondje 
wel en wee van onze leden. De digitale opkomst is groot! 

Als orkest kunnen we in het voorjaar nog steeds niets gezamenlijk doen, maar het bestuur werkt 
ondertussen aan een tour met een cabrio bus onder het motto “Als je niet naar een concert kunt, 
dan komt het concert toch gewoon naar jou?”. Zowel het Prins Bernhard Cultuurfonds als het 
Buurtcultuurfonds (Stadkamer) zijn enthousiast over de plannen en steunen ons financieel. 

Op 21 april 2021 trakteert onze dirigent Frank Adams ons op een introductie van het Russische 
najaarsprogramma. De vergiftiging van Marfa in de ouverture De bruid van de Tsaar van Rimsky-
Korsakov komt aan bod, en vervolgens de componisten Borodin (tweede symfonie) en Rachmaninov 
(tweede pianoconcert). We kunnen niet wachten tot de stukken op de lessenaar staan!  
Aardige geste van het management van Wibi Soerjadi is de online streaming van een live concert 
door Wibi Soerjadi. Ons concert met hem staat gepland voor november. 

Op 21 mei 2021 is het precies 10 jaar geleden dat Frank Adams begon bij het HanzeOrkest. 
Orkestleden halen herinneringen op over de tienjarige dirigeerperiode met Frank, en dankzij 
hoboïste Inge kan Arjan een prachtig boek vol foto’s, verhalen en quotes aan Frank overhandigen. 

En dan blijkt in juni dat we weer mogen repeteren! Frank zeept ons in met het Russische 
najaarsprogramma. Wat een geluk! Ook geen overbodige luxe deze repetities – we weten wat ons te 
doen staat in de zomer. 

In het weekend van 11 en 12 september is de cabrio bus tour een feit. Diverse Hanze ensembles 
hebben zich geformeerd en treden in wisselende samenstelling op vanaf de bus. Winkelend publiek 
wordt verrast met een gevarieerd programma, van Mozart tot bossanova. Ook toert de bus naar de 
woonzorgcentra Berkumstede, Fermate, Havezate en zorghuis Wilhelmina van Sonsbeeck. Bewoners 
kunnen vanuit hun woning of vanaf hun balkon genieten van de muziek, en de HanzeOrkest musici 
kunnen na een moeizaam corona-jaar eindelijk weer samen optreden. 



Een ander wapenfeit is de realisatie van de Fotogalerij (smoelenboek) op het besloten deel van de 
website, met dank aan Julius. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar nu heeft ieder orkestlid 
een gezicht bij een naam. Het orkest heeft ook dit jaar weer nieuwe enthousiaste leden verwelkomd 
en we hebben nu rond de 55 leden. 

Na de zomer komt het najaarsconcert voorzichtig in zicht. Weliswaar met nog flink wat regels en 
voorzorgsmaatregelen, maar wat zijn we opgelucht als we weer kunnen repeteren. We prijzen 
onszelf gelukkig dat we (nog nèt) een concert kunnen geven op 14 november in de Mariakerk te 
Meppel voordat er weer een aanscherping van de regels komt. Het concert is een succes: volle zaal, 
blije orkestleden, en een vrolijke Wibi Soerjadi die na afloop met orkestleden op de foto gaat. Pepper 
– zijn dalmatiër heeft het concert gelukkig ook voorbeeldig doorstaan ;-) 

We hadden nog een ALV in te halen en na het concert in november volgt de tweede ALV van het jaar, 
fysiek en per zoom vanwege het grote succes in het voorjaar. Aansluitend een borrel en daarmee 
sluiten we een afwisselend moeizaam en geslaagd corona-jaar af. We gaan de winter in en 
verheugen ons alvast op een hernieuwde samenwerking met Joan Berkhemer in het voorjaar. Een 
déjà vu van 2020. Zou het er nu van komen? We gaan ervoor! 

 

 

 


