Activiteitenverslag Sounding Bodies 2020
Inleiding
Zoals voor veel culturele organisaties was ook voor Sounding Bodies een bewogen
jaar. Speelbeurten van de in 2019 ontwikkelde voorstelling Bach Kliniek en plannen
rondom Growing Music konden door corona geen doorgang vinden. Ondanks de
gemiste inkomsten door geannuleerde voorstellingen, kijken we ook terug op een
jaar vol kansen en nieuwe mogelijkheden. We bouwden verder aan de relatie met
zorg en welzijn die wij in 2019 naar aanleiding van Bach Kliniek begonnen te
onderzoeken en we ontwikkelden nieuwe ‘corona-proof’ projecten. Een hoogtepunt
was dat we naar aanleiding van ons projectplan voor een ‘Bach Kliniek App’ (BEP)
verkozen werden tot VPRO Tegenlicht Pionier van 2020 voor het beste idee voor
intimiteit in tijden van tech. Verder ontving Sounding Bodies eind 2020 het goede
nieuws dat we de komende vier jaar structureel worden ondersteund door de
gemeente Tilburg via de regeling Brabant Stad Cultuur. Dit geeft de stichting voor
het eerst in haar bestaan een lange termijn perspectief.
Stichtingsbestuur
In 2020 bestond het bestuur uit Eduard van Regteren-Altena (voorzitter), Ad de Wolf
(penningmeester) en Mirjam Zegers (secretaris). Onze wens is om in 2021 het
bestuur uit te breiden met een lid dat expertise meebrengt uit het domein van zorg
en welzijn.
Medewerkers
In februari nam zakelijk leider Arthur Kok afscheid. Hij werd na een korte
inwerkperiode op 1 maart opgevolgd door Meike van Zandvoort. Samen met
artistiek leider Jacqueline Hamelink heeft zij de dagelijkse leiding over de stichting.
Beiden zijn parttime en op freelance basis betrokken bij de stichting.
Activiteitenverslag
Een van de eerste projecten die wegens corona helaas geen doorgang kon vinden
was de Tilburgse editie van de landelijke Happy Bach Dag. Alles was geproduceerd,
alles stond klaar, maar helaas gooide de eerste lockdown roet in het eten. Ook in
2021 kan dit evenement wegens corona niet plaatsvinden, we hopen in maart 2022
een mooie Happy Bach Dag in Tilburg te kunnen organiseren met de partners die
zich aan het project verbonden hebben.
Bach Kliniek Online
Op het moment dat half maart duidelijk werd dat door COVID-19 de voorstellingen
van Sounding Bodies voorlopig geen doorgang zouden kunnen vinden, zijn we direct
op zoek gegaan naar mogelijkheden om de ervaring van Bach Kliniek te kunnen
blijven delen. De methode is een ideale manier om angst, onrust en rouw een plek te
geven daar waar rake klappen vallen. Met vereende krachten hebben we als team,
samen met de musici van Bach Kliniek, in een paar weken tijd een online versie van
de Bach Kliniek neergezet. Iedereen heeft dit belangeloos, zonder financiële
vergoeding gedaan. Als cadeau voor iedereen die het nodig heeft. We kregen veel

mooie reacties en donaties.
Bach Kliniek Live @Elisabeth Ziekenhuis
In mei en juni speelden we een live versie van de Bach Kliniek via platform Zoom.
Vier weken lang waren we dagelijks online aanwezig voor patiënten en medewerkers
van de IC en post-covid afdeling van het ziekenhuis. Hiermee konden zij voor even
‘ontsnappen’ uit de omstandigheden. Het project kwam tot stand met behulp van
een bijdrage van het Buurtcultuurfonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Bach App BEP
Naar aanleiding van de reacties op Bach Kliniek Online reageerden wij op een oproep
van GGD Hart voor Brabant voor innovatieve projecten en dienden wij een plan in
voor het maken van een app. In de loop van het najaar kwam de financiering rond
waardoor we in 2021 de app kunnen gaan maken. Naast de GGD zijn als partner
betrokken: Gemeente Tilburg, Provincie Noord-Brabant (impulsgelden), Fontys ICT
en Fontys ACI.
Bach Praktijk Rozenstraat
In oktober draaiden we de pilot Bach Praktijk Rozenstraat. Evenals de app, Bach
Kliniek Online en Bach Kliniek Live is dit een spin-off van de voorstelling Bach Kliniek.
Met Bach Praktijk Rozenstraat onderzochten we, in samenwerking met Fontys ACI,
de belangstelling voor een 1-op-1 ‘Bach behandeling’ in onze studio in Tilburg. In
2021 werken we het onderzoek uit en gaan we de mogelijkheden onderzoeken om
Bach specialisten op te leiden om zo Bach Praktijken te kunnen openen in heel
Nederland (en daarbuiten).
Uitvoeringen
Naast de mooie projecten die in 2020 het licht zagen, waren er ook nog enkele
optredens. In januari gaf Jacqueline Hamelink een lecture over Bach aan 50
studenten van de Academy of Music en Performing Arts in Tilburg. In oktober
speelde Sounding Bodies een aangepaste vorm van de voorstelling Bach Kliniek voor
het Radio4 festival.
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