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Inleiding(
"
"
"
Hierbij"presenteren"wij"het"tweede"jaarverslag"van"stichting"Sounding"Bodies."""
"
In"dit"verslag"vindt"u"een"overzicht"van"de"voorstellingen"die"nog"op"de"rol"staan,"nieuwe"
samenwerkingsverbanden"die"we"zijn"aangegaan"en"de"nieuwe"voorstellingen"die"we"
hebben"gerealiseerd."Over"hoe"deze"tot"stand"kwamen"en"hoe"ze"werden"ontvangen.""
Op"basis"van"de"ervaringen"trekken"we"enkele"conclusies."Verder"geven"we"enkele"
reacties"uit"het"publiek"weer."
Op"www.soundingbodies.com"vindt"u"meer"foto’s"en"korte"impressies"van"de"
voorstellingen"onder"de"kop"Galerij."
"
Na"het"bestuursverslag"kunt"u"het"verkorte"financiële"jaarverslag"lezen,"verzorgd"door"
FAAM."FAAM"is"een"gespecialiseerde"financiële"en"fiscale"dienstverlener"voor"de"
uitvoerende"en"beeldende"kunstsector.!"
""
Stichting"Sounding"Bodies"heeft"een"ANBIICI"status"en"onderschrijft"de"Governance"Code"
Cultuur."Hiervoor"verwijzen"wij"naar"statuten"en"huishoudelijk"reglement."
"
!
Tilburg,!29!juni!2014!
!!
Bestuur!Stichting!Sounding!Bodies!

!
!

! !
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Hoofdstuk 1 
 

Nog op de rol… 
 
 

 
BachTherapie!  
Een ervaringsvoorstelling voor 1 persoon die uw leven zal 
veranderen… 
 
Er blijft vraag naar de BachTherapie! De voorstelling heeft op 
zeven verschillende gelegenheden gespeeld. Mensen blijven erg 
onder de indruk. 
Het verkopen en plaatsen van de voorstelling is en uitdaging 
gebleken. Iedereen is enthousiast over het concept en 
geïnteresseerd in het programmering in festivals of privé 
gelegenheden. Maar vanwege het 1 op 1 karakter is het een erg 
dure voorstelling, zeker voor festivals die op basis van 

publieksbereik worden afgerekend. 
Sounding Bodies verwacht in de toekomst te kunnen investeren in het ontwikkelen van 
oude en nieuwe voorstellingen. BachTherapie komt hiervoor zeker in aanmerking. 
 
 
 
Synergy 1+  
1 Celliste + 1 Streetdancer op 1 m² 
 
In 2013 was er regelmatig spontaan vraag 
naar Synergy 1+. Vanwege de 
werkzaamheden van Johnny Lloyd bij 
EASTMAN | Sidi Larbi Cherkaoui  hebben we 
niet aan deze vraag kunnen voldoen. Er 
wordt momenteel nog niet aan vervanging 
gedacht. 
 
 

 
 
From Silent Glass  
Interactieve improvisatie met publiek, ruimte en 
celliste/performer 
 
From Silent Glass heeft op drie verschillende gelegenheden 
gespeeld en de reacties blijven overtuigend.  De voorstelling 
is een perfecte belichaming van de doelstellingen van 
Sounding Bodies. Daarom kiezen we ervoor de voorstelling 
te blijven handhaven op het programma. 
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Hoofdstuk 2 
 

Samenwerkingsverbanden 
 
 
 

Het aangaan van samenwerkingsverbanden is een belangrijk onderdeel van het 
ontwikkelen van het werk van Sounding Bodies.  Het samensmelten van disciplines als 
onderdeel van de doelstellingen komt hiermee op een hoger niveau. De 
samenwerkingen leveren soms meteen een nieuwe voorstelling of activiteit op. Vaak zijn 
ze ook een aanzet tot nieuwe ideeën of contacten die pas later tot bloei komen. 
Samenwerken versterkt de positie van Sounding Bodies in het culturele veld. 
 

 
 
Stichting Nieuwe Helden/BCA 
 
Via het Zuidelijk Toneel, Lucas de Man, is een samenwerking met Nieuwe Helden 
(Amsterdam) en BCA (Bedrijfs Cultuureel Abonnement) tot stand gekomen. BCA wil 
jonge makers in hun aanbod naar bedrijven opnemen en Sounding Bodies wordt als 
eerste gepresenteerd. 
https://bedrijfscultureelabonnement.nl/aanbod/?genre=Jong%20Talent 
http://stichtingnieuwehelden.nl 
 
 
Nick Steur  
 
Nick Steur zag Jacqueline Hamelink als celliste/performer tijdens de presentatie van Go 
CHARLIE - GOTRA Ballet.  Hij vroeg haar haar medewerking te verlenen aan een 
onderzoek voor zijn nieuwe voorstelling “a piece of time”. 
Dit bleek een inspirerende samenwerking. Nick en Jacqueline verkenden allerlei 
mogelijkheden en zij vonden hun zielsverwantschap qua maken bij elkaar.  Zij hebben 
nog regelmatig contact. 
http://www.nicksteur.com  
 
 
Liquid Loft 
 
Onze artistiek leider Jacqueline Hamelink was in 2013 gastartiest bij Liquid Loft. 
Van 19 maart t/m 27 maart 2013 was het Weense dans/performance-gezelschap Liquid 
Loft te gast in het Korzo Theater, Den Haag. Voor deze residentie nodigden ze drie 
gastartiesten uit Nederland uit: Marcus Graf (Software Artist ), Paul Sixta (Filmer, 
Fotograaf) en Jacqueline Hamelink als live muzikante (cello’s, vocals and performance). 
Piet-Jan Dussee was enkele dagen aanwezig als gastdramaturg. Veel van deze contacten 

Sounding Bodies is in 2013 samenwerkingsverbanden aangegaan met Stichting 
Nieuwe Helden, BCA, Nick Steur, Liquid Loft,  Stichting De Lachende Zon en de 
Toonzaal.
 

https://bedrijfscultureelabonnement.nl/aanbod/?genre=Jong%20Talent
http://stichtingnieuwehelden.nl/
http://www.nicksteur.com/
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kwamen tot stand door Line Rousseau, A Propic. Het was een zeer intensieve en 
vruchtbare ontmoeting.  
Van Liquid Loft waren aanwezig: Chris Haring (Choreograaf en artistiek leider), Thomas 
Jelinek (Light, Dramaturgy, Stage Design) en dansers Stephanie Cumming, Luke Baio en 
Katharina Meves. 
 
 
Stichting De Lachende Zon/Toonzaal 
 
Ruud van Eeten (voormalig directeur Muziekcentrum de Toonzaal ’s 
Hertogenbosch) nam contact op met Jacqueline Hamelink. Zij had hem eerder over 
BachThearapie! verteld en hierdoor geïnspireerd vroeg hij Sounding Bodies een 
voorstelling te ontwikkelen voor de serie Klassiek RAAKT! 
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Hoofdstuk 3 
 

Nieuwe voorstellingen 
 
 

 
Bach Exclusive Intiem celloconcert bij u thuis 
 

De Bach Exclusive is een intiem 
celloconcert op maat bij je 
thuis. Ben je op zoek naar een 
bijzonder en origineel cadeau? 
Boek dan de intieme muzikale 
voorstelling Bach Exclusive. Of 
trakteer jezelf op deze 
onvergetelijke ervaring! 
 
Concept 
 
Professioneel 
celliste/performer Jacqueline 
Hamelink verzorgt een 
ervaringsconcert in je eigen 

huis. In een ontspannen sfeer en onder het genot van een kopje thee bespreekt 
Jacqueline samen met jou je wensen en behoeftes. Leg je neer op de sofa en laat je 
meevoeren door cello en Bach. Waar naartoe? Dat ga je zelf ervaren. Het zal precies dát 
zijn wat je nodig hebt op een dag als deze. 
 
Aanleiding 
 
Bach Exclusive is ontstaan vanuit de vraag van het publiek. 
Veel mensen wilden dat het langer duurde en wilden performer Jacqueline Hamelink 
“mee naar huis nemen”. 
Sounding Bodies maakte het mogelijk deze bijzondere voorstelling ook aan huis of op de 
door de aanvrager gewenste locatie te brengen. Het blijkt een bijzonder exclusief cadeau 
dat cadeau wordt gedaan bij speciale verjaardagen, jubilea en afscheid nemende 
bestuursleden, met name uit de kunstsector. 
 
Resultaat 
 
Degenen die het cadeau ontvingen waren bijzonder gelukkig en ook de afnemers waren 
zeer tevreden over de impact van deze intieme voorstelling. Bach Exclusive heeft twee 
keer gespeeld in 2013.  
 
Conclusie 
 
Het grootste struikelblok van deze voorstelling is de praktische uitvoering.  

x De ontvanger moet een uur van te voren uit het huis “ontvoerd” worden zodat 
hij/zij de opbouw niet meemaakt. 
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x Na afloop zou het beter voor de voorstelling zijn om onzichtbaar af te bouwen en 
te verdwijnen. Dit is echter meestal onmogelijk.  

x Er vindt altijd een voorgesprek met de afnemer van het cadeau plaats, liefst op de 
locatie waar de voorstelling zich af gaat spelen. De inrichting van de ruimte 
wordt bepaald  samen met de afnemer van het cadeau. 

 
Bach Exclusive blijft op de agenda staan. Het zou in te toekomst beter kunnen zijn om de 
voorstelling niet in het eigen huis van de ontvanger te laten plaatsvinden. 
 
 
 
To The Extend Of Bijzondere versmelting van muziek, dans en beelden 
 
 
Drie kunstdisciplines die 
niet confronteren, maar 
zich radicaal conformeren 
aan elkaar.  
 
Concept 
 
Sigrid Calon, beeldend 
kunstenares, maakte het 
boek To the extend of / \ | 
&- Een boek zonder tekst, 
maar met een zuiver 
grafische taal van lijnen, 
punten en kleuren volgens 
de principes van het 
borduursteken op een 
minimaal raster. Jacqueline Hamelink, celliste-performer, vertaalde deze grafische 
principes naar haar cellospel en bewegingspatronen voor de Ierse danseres Oona 
Doherty.  

 
Aanleiding 
 
Sigrid Calon (http://www.sigridcalon.nl) belde Jacqueline Hamelink om haar te vragen 
iets te spelen tijdens de presentatie van haar nieuwe boek  ‘To the extend of / \ | & – , 
within the grid and beyond the pattern‘. De presentatie werd gesponsord door stichting 
Whatspace (http://whatspace.nl). 
 

Deze drie uitzonderlijke kunstenaars laten zien dat abstract ook concreet kan 
zijn, dat beeld een verhaal kan vertellen. De narratieve eenheid van deze 
voorstelling zit puur in de vorm. Wat dat voor de toeschouwer betekent? Stap in 
en geniet van deze kleine trip in een eigen wereld van kleur, klank en beweging. 
Een wereld waarin eenvoud ruimte schept. 
 

http://www.sigridcalon.nl/
http://whatspace.nl/
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Tijdens het gesprek klikte het dusdanig dat het Jacqueline ïnspireerde er een complete 
voorstelling van te maken waarin ze Sigrids werk vertaalde in muziek en dans. De 
danseres moest de Ierse Oona Doherty worden. Jacqueline werkte eerder met haar bij 
T.R.A.S.H. dance/performance group. Daar groeide een wederzijdse professionele liefde. 
In het maakproces bleek als vanzelf dat ook Sigrid live bij de performance betrokken 
moest worden. Er ontstond een magische drie-eenheid bij deze samenwerking. 
 
Resultaat 
 
De  voorstelling speelde tijdens de officiële presentatie van Sigrid Calons’ boek maar 
werd ook opgepikt door L’Avventura waardoor de voorstelling in totaal 7 dagen 
meerdere keren te bewonderen was. 
 
Conclusie 
 
Het resultaat was verbluffend en de samenwerking zeer vruchtbaar. Er is besloten deze 
voorstelling in ons vaste aanbod op de nemen. 
 
  
 
Bach GroepsTherapie! Onderga BachTherapie! met vrienden of collega’s 
 
                          
Concept 
 
BachTherapie! is een kwalitatief 
hoogstaande muziektheatervoorstelling op 
locatie. In een intieme setting voert 
celliste/performer Jacqueline Hamelink de 
cellosuites van Bach uit. Deze muzikale 
‘therapiesessies’ zijn bijzonder en uniek, 
omdat Hamelink elke voorstelling op de 
persoon maakt. 
Je zit dichtbij de celliste en krijgt juist dat 
stukje cellosuite te horen dat jou in de 
gewenste gemoedstoestand brengt. 
  
Om te delen met vrienden of 
collega’s. Een intense en bijzondere 
ervaring, een cadeau waarbij iedereen tot in 
zijn of haar ziel geraakt zal worden. 
Bijzonder geschikt voor teambuilding. 
  
Voor groepen tot 12 personen. 
 
Aanleiding 
 
Paul Cuppen is de chiropractor van 
Jacqueline Hamelink. Hij had haar horen 
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vertellen over de voorstellingen van Sounding Bodies en vroeg haar of ze iets op maat 
zou kunnen maken voor de personeelsdag van zijn bedrijf Cheiron Medisch Centrum 
Waalre. http://www.cheironmc.nl  
Hij wilde zijn collega’s iets speciaals cadeau doen. Na uitgebreid overleg besloot zij het 
concept BachTherapie! samen met regisseuse Rata Kloppenburg naar een groep te 
vertalen van 12 mensen. Hiervoor is een investering gedaan in o.a. zeer zware kwaliteit 
matten en extra lampen. 
 
Resultaat 
 
De bedoeling van deze vorm van BachTherapie! is om de verbinding tussen de mensen 
in een groep vrienden of collegae door het samen beleven van de voorstelling te 
intensiveren. Aan de reacties na afloop af te leiden is dit meer dan geslaagd.  
 
Conclusie 
 
Sounding Bodies is tevreden dat we nu de mogelijkheid hebben BachTherapie! aan 
grotere groepen aan te bieden.  Wellicht is het bedrijfsleven een nieuwe markt voor ons? 
 
 
 
Klassiek Raakt! | BACH Samenwerking met stichting De Lachende Zon 
 
 

Met Klassiek Raakt! 
initieert Muziekcentrum de 
Toonzaal ‘s Hertogenbosch 
een prachtige nieuwe serie 
met als missie: Grote 
Klassieke werken 
beschikbaar maken voor 
mensen met een beperking. 
Klassieke muziek zoals die 
is bedoeld, getoonzet in een 
setting die geschikt is 
voor  mensen met een 
beperking. Van Ernstig 

Meervoudig Beperkt tot autistisch, van zintuiglijk beperkt tot licht verstandelijk beperkt. 
Hoe cool is dat? 

 
Sounding Bodies maakte hiervoor in samenwerking met  Stichting de Lachende Zon de 
eerste voorstelling:  Klassiek Raakt! | BACH 
 
  

Kom samen met je ouders, broers, zussen, begeleiders naar een echt klassiek 
concert waar het niet erg is dat jij een beetje anders bent. Helemaal niet erg zelfs, 
want iederéén is toch anders? En muziek is voor ons allemaal. Ook voor jou. 

http://www.cheironmc.nl/
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Concept 
 
Het bijwonen van een klassiek concert, maar dan anders. Jacqueline Hamelink speelt de 
1e cello suite van Johannes Sebastiaan Bach. Elco van Alphen en Margo Lötters, vertalen 
de muziek naar een zintuigelijke ervaring. 
 
De voorstelling duurt ongeveer 40 minuten en kan twee keer per dag gespeeld worden 
voor een publiek van ongeveer 40 personen. 
 
Resultaat 
 
Het resultaat was overweldigend. Deze doelgroep komt normaal gesproken zelden tot 
nooit in aanraking met levende klassieke muziek. De reacties de kinderen en hun ouders 
waren heel bijzonder en dankbaar. Ook voor de spelers was dit een zeer speciale 
ervaring waarbij zij grote dankbaarheid voelden voor hun vak en de kracht en impact 
daarvan.  
De voorstelling ging in première op 19 okotober 2013 en speelde bij die gelegenheid 
twee keer voor een uitverkochte zaal. 
 
Conclusie 
 
Alle partijen zijn zeer tevreden. De samenwerking tussen stichting de Lachende Zon en 
Sounding Bodies is zeer prettig en voelt haast als vanzelfsprekend. Er wordt vanuit de 
Toonzaal gezocht naar middelen om deze serie in de markt te zetten. Sounding Bodies 
ondersteunt dit project van harte en wil op deze manier graag een bijdrage leveren aan 
de samenleving en deze doelgroep in het bijzonder. 
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Hoofdstuk 4 
   

Testimonial 
 
 
 
Zondagochtend 2 juni, 13 uur. Ik geef Jacqueline een ontzettend dikke stevige warme 
omhelzing, want wat was het mooi wat ze deze ochtend deed in mijn kleine oude huis en 
open atelier. Jacqueline maakte op vele bezoekers indruk met de cello suites van Bach en 
de manier waarop ze het publiek meeneemt, omarmt eigenlijk. Woorden schieten echt 
tekort, dus als je haar & Bach eens kunt gaan beluisteren of je wilt haar boeken dan geef 
je jezelf echt een heel mooi kado door dat te doen. Dat kado heb ik mezelf ook gegeven 2 
juni. Toevallig waren er 75 andere mensen bij. 
  

Suzanne Huijs, www.suzannehuijs.nl 
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Slotwoord 
 
 

Wij zijn dankbaar voor dit jaar, alle mensen die op ons pad zijn gekomen, de 
voorstellingen die we hebben gespeeld en ontwikkeld, het publiek. 
Dit jaar hebben we onze investeringen kunnen terugverdienen en hebben we de mensen 
die voor ons gewerkt hebben kunnen betalen. Na twee zeer creatieve jaren is ons doel 
nu ook geworden om voor volgend jaar meer financiële ruimte op te bouwen. We zijn op 
dit moment niet van plan nieuwe voorstellingen te creëren, tenzij er iets op ons pad 
komt, maar willen aan de slag met wat we al hebben opgebouwd. 
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Stichting Sounding Bodies 2013
__________________________________________________________________________________

Balansen

ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012
Euro Euro

Vaste activa 1.740 1.089

Vlottende activa  67 1.468

Liquide middelen 1.850 803

__________ __________
TOTAAL 3.657 3.360

========== ==========



Stichting Sounding Bodies 2013
__________________________________________________________________________________

Balansen

PASSIVA 31-12-2013 31-12-2012
Euro Euro

Eigen Vermogen 865 -2.350

Kortlopende schulden 2.792 5.710

__________ __________
TOTAAL 3.657 3.360

========== ==========



Stichting Sounding Bodies 2013
__________________________________________________________________________________

Staat van baten en lasten

Begroting 2013
Euro Euro Euro Euro Euro Euro

BATEN

Netto omzet 7.843 8.000 5.297
Inkopen 944 1.300 1.527

__________ __________ __________
Bruto winst 6.899 6.700 3.770

LASTEN
Overige bedrijfslasten 3.684 4.615 6.120

____________________ ____________________ ____________________
RESULTAAT: winst 3.215 2.085 -2.350

____________________ ____________________ ____________________
6.899 6.899 6.700 6.700 3.770 3.770

01-01 t/m 31-12-2013 01-01 t/m 31-12-2012



Stichting Sounding Bodies 2013
__________________________________________________________________________________________________________

TOELICHTING  ALGEMEEN.

Grondslagen van waardering

Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

De activa en passiva zijn opgenomen conform in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor  de financiële
verslaggeving (RJ 640) voor stichtingen. Tevens zijn ze in overeenstemming met de voorwaarden van de 
subsidieverschaffers.

Deze activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen van de materiële vaste activa zijn gebaseerd op een vast percentage van de verkrijgingsprijs,
rekening houdend met een eventuele restwaarde en uitgaande van de geschatte economische levensduur.
Aanschaffingen vanaf 450 euro zijn geactiveerd,  aanschaffingen beneden 
450 euro komen ineens ten laste van het resultaat. 

Grondslagen resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden lasten en andere aan het verslagjaar 
toe te rekenen lasten.
De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Afschrijvingen

De afschrijvingspercentages bedragen voor:
Inventaris: 20%
De afschrijvingskosten zijn bepaald met inachtneming van restwaarden.

Materiele vaste activa


