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1.Stichting !Ynx

De Stichting is in 2007 opgericht en stelt zich ten doel: ‘Het produceren en realiseren van
muziektheatervoorstellingen en concerten’. Sinds maart 2017 ondersteunt de Stichting vooral de
activiteiten van TreSonanz.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting bestond in 2020 uit:
Michiel Huizinga, Voorzitter
Paul Cornelissen, Secretaris
Ad den Boer, Penningmeester
Marjon Bakker, bestuurslid (vanaf november 2020)
Michiel Huizinga, Paul Cornelissen en Ad den Boer zijn al geruime tijd bestuurslid, en hebben in
2020 aangegeven dit ook nog te willen blijven. De aanpak van TreSonanz geeft hen vertrouwen in
het beleid en in de toekomst van de stichting, en dat willen zij met plezier ondersteunen. Sinds
november 2020 is ook Marjon Bakker bestuurslid, die ons met haar expertise en ervaring als
directrice van een internationale school al in eerdere producties daadkrachtig ondersteunde.

Dagelijkse leiding

De dagelijks leiding op zowel artistiek, als ook zakelijk vlak lag in 2020 in handen van Christina
Völtl en Natascha Morsink.

Sponsoring en subsidies 2020

In 2020 werd de Stichting ( nancieel) gesteund door:
De Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds
Tresonanz maakte een videoboodschap en collecteerde online via mail, app en social media met
als doel om een bu er te creëren om in deze moeilijke tijden van culturele schaarste toch
voorstellingen te kunnen blijven maken, en tevens om het contact met onze achterban te
onderhouden en verstevigen. De actie was zeer succesvol; vele TreSonanz fans doneerden gul.
Het bedrag is gedeeltelijk in 2020 ingezet voor de producties Wie Lange Noch en Freezing Winter
Night.
Financiële steun aan de productie ‘Wie lange noch?’ door
• een bijdrage uit het ‘Cultuurmakersfonds’ van het Prins Bernhard Cultuurfonds
• een bijdrage van het Rabo Coöperatiefonds Zuid-Holland Midden
Financiële steun aan de productie ‘Freezing Winter Night’ door
• een bijdrage uit de ‘Balkonscène’- regeling van het Fonds Podiumkunsten
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Steun in natura door het beschikbaar stellen van de ‘Sigarenfabriek’:
Sinds onze productie Dido in Delft (2019) maken wij gebruik van de ruimte van de Sigarenfabriek
in Delft. Het betreft een privé-locatie die geen theaterzaal is, maar een robuuste fabriekshal waar
vroeger de sigaren gerold werden. De hal wordt ook door de eigenaar gebruikt voor zijn eigen
bedrijf. De prettige samenwerking met de eigenaren maakt dat we deze locatie mogen gebruiken
voor onze komende voorstellingen.

2. TreSonanz in 2020
Ondanks de Coronacrisis was 2020 voor TreSonanz en de Stichting in meerdere opzichten een
succesvol jaar.
De Anjeractie in mei 2020 was een mogelijkheid om midden in de crisis via een korte TreSonanzvideoboodschap weer contact op te kunnen nemen met onze achterban, waardoor we zowel veel
enthousiaste reacties, als ook vele donaties mochten ontvangen die ons in onze overtuiging
steunden om ondanks de crisis vol goede moed verder te gaan.
In het voorjaar zijn wij op zoek gegaan naar mogelijkheden om ondanks alle beperkende
maatregelen in de theaters toch een aantal uitvoeringen te plannen, hetgeen resulteerde in ons
project Wie Lange Noch? Met afstand het intiemste concert. Deze concerten in oktober waren “in
no time” uitverkocht en waren niet alleen een groot succes, maar hebben ook bijgedragen aan
onze naamsbekendheid en het uitbreiden van onze achterban.
Door deze bevestiging van de enorme behoefte aan culturele uitjes en muziek in deze cultuurarme
tijd, besloten wij ook in december 2020 een aantal concerten te plannen binnen de
coronamaatregelen; Freezing Winter Night. Voor deze voorstelling vroegen wij drie vertellers om
het Russische verhaal van Varenka te vertellen. De bijzondere samenwerking met de vertellers
leverde ons ook veel publiek op. Binnen één weekend waren alle zeven voorstellingen uitverkocht.
Helaas hebben we deze reeks voorstellingen niet kunnen geven door de onverwacht snel
ingevoerde lockdown. Desondanks konden we ook door deze concerten en de intensieve
communicatie met ons publiek, waarvoor we voor de kerst een speciale videoboodschap
maakten, ook veel nieuw publiek aan ons binden. Veel mensen geven aan dat ze graag weer naar
volgende voorstellingen te komen.
Voor een volledig overzicht van activiteiten zie bijlage.

Over TreSonanz
TreSonanz (2012) maakt intieme, indringende maar tegelijkertijd aanstekelijk en humoristische
voorstellingen waarin klassieke muziek voor stem de hoofdrol speelt. Zangeressen Christina Völtl
en Natascha Morsink bedenken en produceren de voorstellingen die ze geven van begin tot eind
zelf. Het resultaat zijn voorstellingen met muziek van de middeleeuwen tot nu, die het midden
houden tussen muziektheater en concert. Bij binnenkomst wordt het publiek warm onthaald en
stapt gelijk een andere wereld in, waardoor de voorstelling al begonnen is voor men het in de
gaten heeft.
TreSonanz werkt met verschillende instrumentalisten samen, waaronder pianist/klavecinist
Andrew Clark (alle voorstellingen tot 2020), met barokorkest Collegium Delft (2019, Dido in Delft),
met Mariano Boglioli (2020, Wie Lange Noch en Freezing Winter Night) en met Duo de
Thuiskomst; Quirine van Hoek, viool, en Ellen Zijm, accordeon (2021, PiccolOrfeo). De
instrumentalisten krijgen ieder een eigen (geregisseerde) rol en maken onderdeel uit van de
voorstelling waardoor de muziek nog meer binnenkomt.
Naast hun eigen voorstellingen maakt TreSonanz met regelmaat producties waarin goede amateur
zangers een rol hebben. Op deze manier biedt TreSonanz hen de mogelijkheid om op te treden
met professionele musici en te werken met professionele regisseurs. Christina en Natascha
dragen op deze manier hun kennis van zang (en theater) over en brengen hun passies (maken van
voorstellingen/optreden en het coachen van anderen) hier samen.
www.tresonanz.com

Betrokken professionals in 2020
Musici
Christina Völtl - sopraan
Natascha Morsink - mezzosopraan
Mariano Boglioli – piano en klavecimbel
Voor de projecten in 2020 hebben we de samenwerking gezocht met pianist en klavecinist
Mariano Boglioli. Hij bleek zeer geschikt om de rol van TreSonanz’ veelzijdig pianist op zich te
nemen. Onze samenwerking zal zeer waarschijnlijk in de toekomst een vervolg krijgen.
Vertellers Freezing Winter Night
Maarten Pieters, Josée en Roosje Schouten
Deze ervaren vertellers kennen wij uit ons amateur zangers bestand, en uit TreSonanz’
vriendenkring.
Regie en beeld
Sjoeke Marije Wallendal - regie
Arnold Schalks - beeldend kunstenaar/ lichttechniek
Bij beide voorstellingen werkten we weer samen met Sjoeke-Marije Wallendal (Delft) en Arnold
Schalks, die voor het eerst betrokken waren bij TreSonanz’ opera productie Dido in Delft (2019).

3. De toekomst
In 2021 zal TreSonanz verder gaan op de ingeslagen weg. We blijven vernieuwende voorstellingen
bedenken, maken en uitvoeren. We hopen onze nu al steeds groter wordende achterban aan ons
blijven binden en uit te breiden. Daarnaast willen we onze naamsbekendheid vergroten door te
blijven werken aan onze PR- activiteiten en ook door onze activiteiten landelijk verder uit te
breiden.
Ons talent om creatief en exibel te reageren op veranderende omstandigheden, zoals we dat in
de coronajaar 2020 hebben bewezen, zullen wij ook in 2021 inzetten om weer nieuwe
voorstellingen te kunnen maken en spelen.
In 2021 vraagt TreSonanz de ANBI-status aan. Hierdoor wordt het voor donateurs aantrekkelijker
een donatie te doen omdat deze (deels) aftrekbaar wordt van de belasting.

Geplande activiteiten 2021
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TreSonanz’ had het voornemen om in navolging van Dido in Delft (2019) in het najaar van 2021
een nieuwe opera op de planken brengen met een koor van goede amateur zangers en een
professioneel instrumentaal ensemble. We kozen voor de opera Orfeo ed Euridice van Gluck. De
werktitel voor deze opera is GrandOrfeo. Door alle maatregelen ivm COVID-19 kunnen we deze

opera helaas nog niet in 2021 plannen en hebben we deze uitvoeringen een jaar uitgesteld naar
2022.
Wij willen in deze tijd echter niet stil staan en zoveel mogelijk in contact blijven staan met ons
publiek. Daarom maken we als voorbereiding op de GrandOrfeo de kleine productie PiccolOrfeo.
We plannen een reeks van 12 tot 16 live-concerten in september van dit jaar (2021) waarbij we
vooralsnog uitgaan van een maximum van 30 man publiek per voorstelling. We kiezen er bewust
voor om OFF-line te gaan, en spelen liever vaker voor een klein live publiek, dan on-line voor een
groter publiek.
Daarnaast hopen we in december alsnog de eerder afgelaste voorstellingen Freezing Winter Night
te kunnen spelen in de Sigarenfabriek in Delft.

Repetitiefoto van Freezing Winter Night in dec 2020

Aandachtspunten voor de komende jaren
Voortdurend blijven werken aan een hoog artistiek niveau, zowel op muzikaal, als ook
theatraal gebied.
We denken dit te bereiken door inspirerende en gespecialiseerde professionals te betrekken bij
onze producties of voorbereiding op de producties alsmede door onszelf steeds opnieuw uit te
vinden.
Voortdurende verbetering op organisatorisch en zakelijk vlak.
Inmiddels heeft TreSonanz behoorlijk veel ervaring opgedaan op het gebied van organiseren,
plannen, produceren, en geldstromen zoeken. Daarnaast kunnen wij indien nodig een beroep
doen op onze bestuursleden met expertise op organisatorisch, uitvoerend en cultureel gebied. Wij
betrekken ze in een vroeg stadium bij onze activiteiten, zodat ze alvast mee kunnen denken. Om
de boekhouding, die de laatste jaren enorm veel groter is geworden, op orde te houden,
schakelen we een accountant in. Voor inhoudelijke of praktische ondersteuning bij (de
voorbereiding van) voorstellingen kunnen wij een beroep doen op onze steeds groter wordende
achterban.
Verbeteringen op nancieel vlak
Om voorstellingen op een goed artistiek en organisatorisch niveau te kunnen (blijven) produceren
en alle professionals een inkomen te kunnen garanderen passend binnen de ‘Fair Practice Code’,
blijft het noodzakelijk om voortdurend te zoeken naar uitbreiding van de inkomstenbronnen. We
zoeken constant naar mogelijkheden om fondsen te vinden die onze activiteiten willen
ondersteunen. We werven sponsoren en zoeken naar andere creatieve mogelijkheden tot
verwerving van inkomsten, zoals het opzetten van een vriendenbestand, het houden van collectes
(zoals die van het Anjerfonds in 2020) en het aanvragen van een ANBI-status waardoor het voor
sponsoren aantrekkelijker wordt een groot bedrag te doneren.
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Het zoeken naar sfeervolle locaties voor voorstellingen
We treden veel op in Delft e.o., en hebben hier een naam en een grote achterban opgebouwd.
Toch willen we ons niet per de nitie beperken tot Delft en directe omgeving. We willen onze
mogelijkheden voor optredens vergroten door:

• Het genereren van optredens binnen festivals in de regio en daarbuiten
• Het genereren van optredens in kamermuziekseries.
• Het betrekken van ensembles/instrumentalisten met wie wij werken bij het zoeken naar
locaties.

Het vergroten van de naamsbekendheid en vergroten van publiek
Wij willen meer aandacht voor TreSonanz en onze voorstellingen wekken door acties op social
media, persberichten voor de pers, publieksacties, crowdfundingsactie, radio-optredens, als ook
door met regelmaat samen te werken met amateur zangers, bestaande ensembles of orkesten
met een eigen achterban of diverse organisaties.

4. Algemene informatie
Stichting !Ynx
Kamer van Koophandel: Ingeschreven onder nummer 27300687 te Delft
Adres: Rietveld 220, 2611 LR Delft
Telefoon: 0031 6 2389 3850

Bijlage 1:
Overzicht van voorstellingen en speeldata in 2020

Wie Lange Noch?
Met afstand het intiemste concert!
Wie Lange Noch is een intiem theatraal concert, Corona-proof, in de Sigarenfabriek in Delft. De
voorstelling heeft de titel Wie lange Noch? naar het gelijknamige lied van Kurt Weill. Ga gezellig
een avondje in quarantaine met TreSonanz zangeressen Christina Voltl en Natascha Morsink en
de Argentijnse all-round pianist Mariano Boglioli. Alleen of je met je hele huishouden. Lekker knus
en exclusief met je eigen drankje aan je eigen tafeltje.
De titel Wie lange noch? verwijst naar het gevoel van onzekerheid en onduidelijkheid in coronatijd.
Gevangen zijn, het verlangen naar (fysiek) contact, de onmogelijkheid om dit verlangen te stillen.
TreSonanz geeft op haar eigen typische wijze invulling aan het thema: hartverscheurende aria’s en
en duetten wisselen af met energieke liederen vol humor. Soms schrijnend, soms luchtig en
grappig. Naast liederen van Kurt Weill, staat muziek van o.a. Gluck, Handel en Billy Holiday op het
programma. Niet te missen ook zijn de spetterende STAY HOME improvisatie en het anderhalve
meter lied.
Christina Voltl, sopraan
Natascha Morsink, mezzosopraan
Mariano Boglioli, all-round pianist
Speeldata 2020 Wie Lange Noch?
Zaterdag 3 oktober, 20.00 uur
Zondag 4 oktober , 16.00 uur
Vrijdag 9 oktober, 20.00 uur
Zaterdag 10 oktober, 20.00 uur
Zondag 11 oktober, 16.00 uur

Freezing Winter Night
Varenka, een hartverwarmend muziektheatraal concert
Het is nacht. Het is koud. Het is winter. It’s a freezing winter night.
Haast je, goed gemutst, met sjaal en wanten naar de nieuwgeboren wintervoorstelling van Trio
TreSonanz! Een muziektheatrale voorstelling over ruimhartigheid, hoop, moed en vertrouwen.
In Freezing Winter Night wordt het oude Russische winterverhaal Varenka live door verschillende
vertellers verteld. Wanneer het oorlog is en de kanonnen een klein Russisch dorpje steeds dichter
naderen, vluchten alle bewoners behalve Varenka. Zij blijft achter en helpt de mensen en dieren in
nood. Elke dag bidt ze om een muur om haar huisje zodat het onzichtbaar zal zijn voor de
soldaten.
Liederen uit Die Winterreise van Schubert gaan hand in hand met delen uit A Ceremony of
Carols van Britten en andere liederen en duetten. Daarnaast klinkt een overheerlijke stamppot van
kerstliederen en vers van de pers, speciaal voor TreSonanz gearrangeerd: The Guilty Pleasures
Yule Song! Een voorstelling voor iedereen die in deze donkere dagen voor kerst behoefte heeft
aan muziek, verhalen, een lichtpuntje, warme chocolademelk, gl en vrolijkheid!
Christina Voltl, sopraan
Natascha Morsink, mezzosopraan
Mariano Boglioli, all-round pianist
Oorspronkelijke geplande speeldata in 2020
Donderdag 16 december 19.00 uur, Sigarenfabriek Delft
Vrijdag 17 december 19.00 uur, Sigarenfabriek Delft
Vrijdag 17 december 21.00 uur, Sigarenfabriek Delft
Zaterdag 18 december 19.00 uur, Sigarenfabriek Delft
Zaterdag 18 december 21.00 uur, Sigarenfabriek Delft
Zondag 19 december 17.00 uur, Sigarenfabriek Delft
Zondag 19 december 19.00 uur, Sigarenfabriek Delft

