Stichting Op Wacht

Jaarverslag 2021

Na de moderne opera Op Wacht in 2019 en de muzikale locatievoorstelling Klinkerweg
in 2020 was 2021 een tussenjaar. Er waren geen producties vanwege de coronabeperkingen, maar de voorbereidingen voor nieuwe ambitieuze plannen vonden
onverminderd plaats. In dit jaarverslag leest u over de activiteiten in 2021.

Doel
Stichting Op Wacht heeft tot doel het initiëren en ondersteunen van activiteiten en projecten
op het gebied van kunst en cultuur, in het bijzonder betreffende het snijvlak tussen
hedendaagse professionele en amateurkunst. Dit doel trachten we onder meer te
verwezenlijken door het verwerven en beheren van geldmiddelen voor kunstmakers die hier
zelf geen of minder mogelijkheden voor hebben. Denk hierbij aan het aanvragen van
subsidies, in samenwerking met de makers.

Missie
Stichting Op Wacht wil mooie eigentijdse culturele producties verzorgen, waaraan
professionals en amateurs samenwerken, waarbij op gelijkwaardige wijze verschillende
kunstdisciplines in het maak- en uitvoerproces worden betrokken én waarbij de producties uit
de maatschappij voortkomen en er middenin staan.

Visie
We organiseren onze producties met een klein kernteam vol creativiteit én organisatorisch
inzicht. Het gaat hierbij niet om de kwantiteit van producties, maar om de zingeving en de
uiteindelijke impact. Samenwerking met individuele kunstenaars dient ervoor te zorgen dat er
een culturele en maatschappelijke meerwaarde ontstaat. Samenwerking met andere
organisaties kan zeker, als hierbij ook dezelfde meerwaarde gecreëerd wordt.

Organisatie
Stichting Op Wacht is opgericht in 2018 en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel
onder nummer 73096709.
In 2021 bestond het bestuur uit:
• Servaas Beunk – voorzitter / secretaris
• Chrit van Rijt – penningmeester
• Rieta Mulder – lid
Voor de productie van voorstellingen werkte Stichting Op Wacht in 2021 samen met:
• Dick Hesselink – producent
• Christine van Eerd – communicatie
De artistieke commissie bestaat uit:
• Eva Beunk – componist
• Sjef de Kort – repetitor/dirigent

Contact
Postadres:
E-mail:
Telefoon:
Bank:

Anjerstraat 19, 6915 SL Lobith.
bestuur@opwacht.nl
06 – 4615 1597 (Servaas Beunk)
NL21 RABO 0337 8670 70 t.n.v. Stichting Op Wacht
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Activiteiten in 2021
Afronding Klinkerweg
Deze muzikale locatievoorstelling vond plaats in oktober 2020. In
2021 is in samenwerking met producent Dick Hesselink een
financiële verantwoording gemaakt richting subsidiegevers en
sponsoren.
Erwin Wigman volgde de repetities en de uitvoering met camera
en drone. Hij heeft hiervan een compilatiefilm gemaakt, die op
9 juni 2021 in première ging op YouTube. Bekijk de film hier:
https://www.youtube.com/watch?v=DvXvVpSJXzc

Fort in de Hoofdrol
In 2021 ontstond het plan om de voorgenomen reprise van de
opera Op Wacht uit te breiden tot een serie voorstellingen in
andere forten. Dit heeft geresulteerd in het project Fort in de
Hoofdrol:
• 7 forten in de hoofdrol bij een locatievoorstelling
• 7 teams van makers uit verschillende kunstdisciplines
• 7 voorstellingen rond het thema wachten
Dit enorme project werkt toe naar een reprise van opera Op Wacht
in oktober 2022 en voorstellingen in 6 andere forten in 2023.
Dit vergt de nodige voorbereidingen die in 2021 plaatsvonden. Er zijn contacten gelegd met
forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Na
voorbereidende locatiebezoeken door producent Dick Hesselink heeft het bestuur van de
stichting met het artistiek team begin december 2021 een aantal forten bezocht. Op basis
daarvan is een eerste selectie van forten gemaakt. Eva Beunk heeft als artistiek leider
makers benaderd om voorstellingen te ontwikkelen in, op en over 7 forten. Zo zetten zij deze
forten in de hoofdrol.

Communicatie
In 2021 is de website www.opwacht.nl ingericht als overkoepelend website over de
activiteiten van Stichting Op Wacht. Hier is informatie te vinden over de opera Op Wacht,
over Klinkerweg, over Fort in de Hoofdrol en over de stichting. Daarnaast is in 2021 een
nieuwe website gelanceerd voor Fort in de Hoofdrol: www.fortindehoofdrol.nl
Stichting Op Wacht beheert diverse accounts op sociale media: Facebook, Instagram en
Twitter. Deze worden vooral gebruikt om nieuwe activiteiten aan te kondigen.
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