
 

 

 

STICHTING HET CONCERTGEBOUW KAMERORKEST 

BELEIDSPLAN 2019/2022 

Hoofdstuk 1: Inleiding  

Het Concertgebouw Kamerorkest werd in 1987 opgericht en is samengesteld uit leden van 
het Koninklijk Concertgebouworkest uit Amsterdam. Voor die tijd (vanaf 1957) droeg het de 
naam Amsterdams Kamerorkest. In die periode (van 1957 tot 1987) maakte het kamerorkest 
vele plaatopnames met verschillende dirigenten als André Rieu, Dr. Anton van der Horst en 
Marinus Voorberg. 
 
Ook verleende het Concertgebouw Kamerorkest haar medewerking tijdens belangrijke 
nationale gebeurtenissen zoals de inhuldigingsplechtigheid van prinses Beatrix tot koningin 
der Nederlanden (30 april 1980) in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en tijdens het bezoek van 
president Bush van de Verenigde Staten aan Nederland in 1989. Ook werd medewerking 
verleend tijdens de huwelijksdienst van Kroonprins Willem-Alexander en Maxima in de 
Nieuwe Kerk op 2 februari 2002. 
  
Het buitenland toont eveneens grote belangstelling voor het Concertgebouw Kamerorkest. 
Recente optredens vonden plaats in België, Italië, Spanje, Duitsland, Finland, Portugal, Japan 
en India. In zomer 2018 maakte het CKO een tournee naar Zuid-Amerika met Sarah Chang als 
soliste. De concerten werden buitengewoon goed ontvangen, zodat in augustus 2020 er 
wederom een tournee gepland is. In februari 2021 wordt een tournee naar Italië voorbereid. 
 
Het Concertgebouw Kamerorkest maakt de laatste jaren ook regelmatig Cd-opnames.  De CD 
met de strijkkwartetten van Schubert/Mahler “Der Tod und das Mädchen” en 
Beethoven/Mahler op. 95 werd in de BBC Music Magazine gehonoreerd met de hoogste 
onderscheiding (5 sterren) voor zowel uitvoering als opnamekwaliteit. 
Met het nieuwe “Super-Audio-CD” systeem van PentaTone verschenen er inmiddels diverse 
SACD’s met werken van Mozart, Schubert, Mendelssohn, Haydn en Tchaikovsky. 
De CD van “het Huwelijk” werd bekroond met 3x platina. 
 
Enkele bekende solisten met wie het Concertgebouw Kamerorkest heeft opgetreden zijn: 
Maria João Pires, Friedrich Gulda, Eliane Rodrigues, Lynn Harrel, Jaap van Zweden, Marietta 
Petkova, Vesko Eschkenazy, Ronald Brautigam, Emily Beynon, Janine Jansen, Mischa Maisky 
en Shlomo Mintz. 
 
 



 
 
 
Hoofdstuk 2: De organisatie 
Het bestuur van de Stichting heeft Michael Waterman aangesteld als zakelijk- en artistiek 
leider van het Concertgebouw Kamerorkest. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse 
leiding. In samenwerking met het impresariaat Marianne Brinks Concert Agency, worden 
door hem de mogelijkheden van concerten en tournees overlegt, de programmering 
verzorgt, de uitnodigingen aan de musici stuurt en planning voor de repetities en andere 
logistieke zaken verzorgt. Er is structureel overleg tussen Michael Waterman en het bestuur. 
 
Hoofdstuk 3: Inkomsten/uitgaven en beloningen 
Het Concertgebouw Kamerorkest berekend voor ieder project/concert een kostendekkende 
uitkoopsom aan de opdrachtgever. De musici die hun diensten verlenen aan de concerten 
worden op projectmatige wijze uitgenodigd en ontvangen een remplaçanten vergoeding. 
De organisatie Artiestenverloningen in Culemborg verzorgt voor het Kamerorkest de 
verloning van de musici. 
De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 
 
Hoofdstuk 4: Traditie 
Een reeds jarenlange traditie van de Stichting is het uitvoeren van het Weihnachts Oratorium 
en de Matthäus Passion van Bach in samenwerking met Bachkoor Holland o.a. in Lochem 
(Grote kerk) en Delft (Nieuwe Kerk) alsook met het Toonkunstkoor Amsterdam in Haarlem 
(Philharmonie) en Amsterdam (Concertgebouw).  
Ook vinden er regelmatig educatieprojecten plaats zoals met als bijvoorbeeld een “Kinder-
Matthaus” in samenwerking met Toonkunstkoor in Amsterdam.  

Hoofdstuk 5: Concertplanning 
De doelen voor het komende seizoenen zijn om een goede balans te vinden tussen het 
diensten- rooster van het Koninklijk Concertgebouworkest en de eigen concerten van het 
CKO.  De Stichting organiseert jaarlijks een tiental concerten in binnen- buitenland op 
uitnodiging van aansprekende concertzalen en artiesten. Er staan concerten gepland met 
jonge Nederlandse talenten (Niek Baar, Noa Wildschut e.a.). Zij zullen optreden in o.a. het 
Koninklijk Concertgebouw te Amsterdam, Vredenburg te Utrecht, Musis te Arnhem en de 
Philharmonie te Haarlem. Daarnaast staan er ook CD opnames gepland met een jonge 
Koreaans pianist (Ben Kim). Er vinden ook een aantal optredens plaats in Duitsland, zoals in 
Leverkusen (met jonge Duitse prijswinnaars), Monheim, Wolfsburg en Bielefeld.  In augustus 
2020 gaat het Kamerorkest voor een tweede keer op tournee naar Zuid-Amerika. 

Hoofdstuk 6: Toekomstige projecten 
Er wordt gewerkt aan het organiseren van een eigen serie kamermuziekconcerten in kleine 
bezetting op een mooie locatie, waarbij de keuze van programmering en solisten geheel 
naar eigen wens kan worden bepaald. Muziek verbindt, en brengt mensen bij elkaar. Dat 
blijft altijd de grootste uitdaging en het belangrijkste doel van het Bestuur en de musici van 
het Concertgebouw Kamerorkest. 


