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Algemeen
De Stichting Vrienden van het Blue Planet Harp Ensemble is opgericht op 10 januari 2012. De
Stichting heeft ten doel het ondersteunen van ensembles en andere muziekuitingen met
name gericht op de harp en jonge musici.

Activiteiten
Het Blue Planet Harp Ensemble heeft
Het Blue Planet Harp Ensemble heeft in 2015 weer en aantal prachtige concerten gegeven.
Op 18 april heeft het ensemble meegewerkt aan het Lenteconcert van het Helmonds Slavisch
Koor. Het Ensemble verzorgde een muzikaal intermezzo. Daarnaast begeleide Inge FrimoutHei, dirigente van het ensemble en harpiste enkele liederen gezongen door het Slavisch Koor.
De familie voorstelling Flidias & the Magic Harp vond plaats op
- 14 juni in het Klok en Peel Museum, Asten in samenwerking met Frank Steijns, beiaardier
en violist in het Andre Rieu orkest.
- 28 juni in de Regenboog, Nuenen.
Flidias & the Magic Harp is een Ierse legende over de jonge harpspeler Suamach, die met zijn
muziek het kwade overwint. Het verhaal begint in de wouden van Ierland, met de vogels hoog
in de bomen. De luisteraar wordt meegevoerd naar het geheimzinnige meer diep in het
donkere woud. Wat gebeurt daar?
De legende is muzikaal vertaald door Inge Frimout-Hei, alle figuren en dieren in de legende
hebben een eigen muzikaal thema gekregen.
Bij beide voorstellingen was de verteller Willem Ligtvoet, voormalig Burgemeester van
Nuenen.
Beide voorstellingen waren zeer druk bezocht en het publiek zeer enthousiast. De directie van
het Klok en Peelmuseum heeft het ensemble uitgenodigd om in de toekomst wederom een
concert te verzorgen.
Door deelname aan het Blue Planet Harp Ensemble worden de harpisten, voornamelijk
leerlingen van Inge Frimout-Hei, gestimuleerd om hun muzikaliteit verder te ontwikkelen.
Zo wordt ook deelname aan het concoursen bevorderd. Op 10 januari hebben 4 harpisten van
het ensemble en leerlingen van Inge Frimout-Hei meegedaan aan het Prinses Christina
Concours, namelijk Alexandra Bellefroid, Giada Masella, Inge van Grinsven en Kyra
Frimout.

Later in het jaar wordt Inge van Grinsven aangenomen op de Jong Talent afdeling van het
Tilburgs Conservatorium. Ze blijft deel uitmaken van het ensemble.

Ook in 2015 zijn diverse publicaties geweest over de activiteiten van de stichting. Deze zijn te
vinden op de site www.blueplanetharp.nl en op de facebookpagina Blue Planet Harp
Ensemble.

Financiën
De Stichting heeft het boekjaar kunnen afsluiten met een negatief resultaat van
€ 343,68.

Beleid
Het bestuur van de Stichting streeft ernaar om minimaal 2 concerten per jaar te organiseren,
waarbij naast het Blue Planet Harp Ensemble ook andere vooral jonge musici podium
ervaring kunnen opdoen. Tevens is ons beleid erop gericht ook op uitnodiging mee te doen
met concerten van andere ensembles of koren. In 2016 is een uitvoering van Winterconcert
gepland en van Space Walk gepland. De muziek van Space Walk, gecomponeerd door Inge
Frimout-Hei is geïnspireerd op de ruimtereis die astronaut Dirk Frimout maakte.

Tenslotte
Het bestuur dankt in het bijzonder Inge Frimout-Hei voor haar enthousiasme en inzet om
jonge mensen de gelegenheid te geven om met elkaar te musiceren. Wij willen de donateurs
hartelijk danken voor hun financiële bijdrage en medewerking om de prachtige concerten
mogelijk te maken.
Tevens danken wij de ouders voor hun inzet en betrokkenheid bij onze stichting.
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Toelichting op de jaarcijfers
De donaties van de stichting bestaan uit de inkomsten uit subsidies, entreekaarten, vrije
gaven bij concerten en giften.
Onder de kosten zijn opgenomen de kosten die verband houden met de organisatie van de
concerten. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar bestuurswerkzaamheden.
Het resultaat 2015 is ten laste gebracht van het eigen vermogen.
Het jaarverslag is goedgekeurd en ondertekend door:
H. Berkers

M. Bakx

E. Wijman

