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Directieverslag 2016 
 
Kunst- en cultuurcentrum Zael in Meppel heeft in 2016 een geïnspireerd jaar beleefd met 16 bijzondere voorstellingen en een 
positief financieel resultaat. In dit verslag staat een samenvatting van elke voorstelling; ze waren allemaal even uniek en 
bijzonder zodat het ondoenlijk is er één uit te lichten.    
 
Het positieve resultaat is te danken aan een subsidie van €7.500 uit het gemeentelijke aanjaagfonds, een bedrag van €1000,- 
van de Stichting Burgerweeshuis en een bijdrage van €2000 van de Stichting Waarborgfonds. Van deze subsidies is in 2016 
€2.793 besteed, zodat er aan het einde van het jaar nog €7.708 op de rekening van Zael staat. Uit de subsidies zijn uitvoerende 
kunstenaars en kleine externe kosten betaald zoals voor bloemen, posters, assistentie, piano stemmen en dergelijke. De 
subsidies zijn een reflectie van de waardering van de besturen van de Stichtingen en van het gemeentebestuur van Meppel voor 
de activiteiten van Zael sedert 2011.   
 
Dankzij de financiële ondersteuning was er in 2016 meer mogelijk dan in eerdere jaren. Zo steeg het aantal voorstellingen met 
33%, het aantal verkochte kaarten met 50%. Het aantal bezoekers nam met 95% toe tot 1.219, mede door de deelname van 
Zael aan Puppet International. Per saldo steeg de netto ticket  omzet met 7,8% tot €4.535.  De netto externe kosten daalden 
met 2,7% tot €4.295, waarvan voor €2.793 uit subsidies is bijgedragen. Mede door die bijdragen steeg de netto opbrengst voor 
Zael tot €2.748,- waaruit nog tal van kleine externe kosten zijn betaald zoals  voeding voor de uitvoerende kunstenaars, servies, 
versieringen, flyers rondbrengen, gas, water, elektriciteit, schoonmaken, verlichting, kaarsen, schoonmaak onderhoud  en 
externe kosten voor de website.   
 
Het is feitelijk ondoenlijk om de financiële administratie waterdicht te krijgen omdat de inkomsten via online, kassa en Riemer 
Barth komen en de uitgaven pas kas en verschillende bankrekeningen gaan; overal BTW op verrekend moet worden en een en 
ander  zonder financieel software pakket gebeurt. Precieze administratie vergt daarom teveel tijd. Per voorstelling zijn in een 
Excel bestand de inkomsten en uitgaven bijgehouden. Dit overzicht is voor belanghebbenden beschikbaar. Hieronder en per 
voorstelling staat in dit verslag een samenvatting.  
 
Goede en transparante financiële verantwoording is belangrijk omdat Zael een particuliere onderneming is en geen Stichting of 
Vereniging. Voor dat model is gekozen zodat besluitvorming snel en doelmatig kan plaatsvinden. Het model maakt het lastig om 
financiële steun te verwerven van organisaties die alleen Stichtingen of Verenigingen ondersteunen.  
 
Aangezien kleinschalige kunst en cultuur geen enkele kans heeft om commercieel winstgevend te worden en vrijwel geheel op 
vrijwilligers draait is het bijzonder te waarderen dat de gemeente Meppel en beide Stichtingen toch tot steun bereid zijn. Een 
variant voor andere steunfondsen, zoals het Drentse Prins Bernhardfonds, kan zijn dat zij eventuele support via een lokale 
Stichting leiden die toezicht kan houden en “dicht op de bal zit”. 
 
Naarmate ik mij sinds 2011 meer verdiep in kunst en cultuur, niet alleen inhoudelijk maar ook financieel, moet mij van het hart 
dat de beloning van professionele scheppende  en uitvoerende kunstenaars, maar ook organiserende instellingen zoals Zael ver 
onder de maat is.  Tussen het beloningsmodel in kunst en cultuur en dat in onderwijs of gezondheidszorg zou geen verschil 
behoren te bestaan, ook niet als de kunstenaars vrij zijn. Het is de moeite waard hierover te debatteren. 
 
Adriaan Meij 
10 januari 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zael; Meppeler kunst- en cultuurzael 
Zuideinde 567941 GJ Meppel Telefoon: 0522 256470 E-mail: info@zael.nl 

mailto:info@zael.nl
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Financieel overzicht 2016 
Datum 2016 2015 % verandering 
Aantal voorstellingen 16 12 33,3 
Verkochte kaarten 369 246 50,0 
Aantal bezoekers 1.219 626 94,7 
Netto ticket omzet 4.535 4.208 7,8 
Netto externe kosten 1.501 4.414 -66,0 
Omzet per bezoekers 4 7 -42,9 
Bedrijfsresultaat 3.034 -206 -1572,8 
Netto gage kunstenaars 3.079 1.952 57,7 
Netto opbrengst Zael -45 -2158 97,9 
Bijdragen subsidies 2.793 0   
Opbrengst Zael 2.748 -2158 227,3 
Subsidies 10.500     
Op rekening 31.12.2016 7708     
Bestede subsidie 2793     
Totaal subsidie 10.500     
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2016 01 23 Piano forte Pianiste Kaoru Iwamura 

 
Zael haalde de gelauwerde Japanse pianiste Kaoru Iwamura met haar historische forte piano op zaterdagavond 23 januari 2016 
opnieuw naar Meppel. Haar optreden hier in 2014 was een absoluut hoogtepunt. Het gebeurt nu naar aanleiding van een 
bijzondere gebeurtenis die niemand die van Mozart houdt mag missen: 260 jaar Mozart! De fine fleur van de Mozartiaanse 
muziek komt met een bijzonder instrument naar u, naar Meppel, niemand hoeft ervoor naar Wenen of Amsterdam. Piano 
sonates, piano concerten, symfonieën, missen, opera’s, oratoria en cantaten, balletten, meer dan 40 concerten voor 
verschillende instrumenten, strijkkwartetten, trio’s en kwintetten, viool en piano duetten, piano kwartetten en de liederen: het 
werk van Wolfgang Amadeus Mozart is al even omvangrijk als geniaal. Geen enkel werk minder dan een meesterstuk. 
 
Mozart is dè componist allertijden en nu, 260 jaar na zijn geboortedag klinkt zijn muziek nog altijd even puur, helder, elegant en 
expressief. Op het programma staan onder andere Sonate in F klein, Sonate in A klein, maar ook de variatie op het Wilhelmus, 

die Mozart op 10-jarige leeftijd 
schreef ter gelegenheid van de 
plechtige inhuldiging van 
stadhouder Willem V. Marjaan Doorn 
schreef een kritische en ook lovende 
recensie in de Meppeler Courant. 
 
Betalende bezoekers: 30 
Totaal aantal bezoekers: 40 
Bruto ticketverkoop: €524 
Subsidie Waarborgfonds: 0 
Bijdrage van Zael: €100 
Netto opbrengst: €15,53 
 
 
 
Een video over haar concert treft u 
op de website van Zael aan: 
www.zael.nl 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_V_van_Oranje-Nassau
http://www.zael.nl/
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2016 02.13 Sopraan Henriette de Groot 
 

Russische winter; een 
muzikale vertelling.  Tijdens 
dit programma nemen pianist 
Tjaiko van Schie en sopraan 
en actrice Henriëtte de Groot 
u mee naar het Rusland van 
begin 19e eeuw. Een tijd 
waarin er al stevige banden 
waren tussen Nederland en 
Rusland. Nederland zucht nog 
onder de bezetting van de 
Fransen. Om ook de laatste 
Franse bolwerken te verslaan 
wordt de hulp ingeroepen 
van Russische 
Kozakkensoldaten. 
 
 
 
 
Hier begint het verhaal van 
een Russische grootmoeder. 
Ze blikt terug op haar leven 
met haar kleinzoon, die eens 
zo mooi bij haar op schoot 
zat. Hij is vertrokken naar 
Nederland om als 
Kozakkensoldaat te vechten 
tegen de Fransen. Ze vertelt 
over haar herinneringen aan 
de tijd dat hij een kleine 
jongen was, over zijn vertrek 
als soldaat en over de 

spaarzame brieven die zij nu van hem krijgt. Een verhaal over 
liefde, verdriet, geluk en verlangen, prachtig omlijst door de 
meeslepende liederen van P.I.Tsjaikovski, de speelse klanken 
van M.Mussorgski en de dramatiek van S.Rachmaninoff. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betalende bezoekers: 27 
Totaal aantal bezoekers: 40 
Bruto ticketverkoop: €318 
Subsidie Waarborgfonds: 0 
Bijdrage van Zael: €0 
Netto opbrengst: €-34,96 
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2016 03 26 Duo Puur 
 

Petra Van den Dolder (Meppel) en 
Annegreet Rouw (Deventer) 
maken het zichzelf en hun publiek 
absoluut niet gemakkelijk met 
hun modern-klassieke concert op 
dwarsfluit en harp. Vóór de pauze 
brengen zij eigentijdse 
Nederlandse componisten met de 
nadruk op de muzikale familie 
Andriessen. Na de pauze luisteren 
bezoekers naar hun tijdgenoten 
uit het buitenland. Zij beginnen 
met het intermezzo voor fluit en 
harp van Hendrik Andriessen en 
sluiten de avond af met Café 
1930 van Astor Piazolla. Het is 
fantastisch dat deze vrouwen uit 
onze streken zich zo verdiept 
hebben in deze soms verstilde, 
verfijnde muziek voor twee 
prachtige instrumenten, harp en 
dwarsfluit. Inderdaad: pure 
muziek van uniek niveau. 
 
Betalende bezoekers: 23  
Totaal aantal bezoekers: 31 
Bruto ticketverkoop: €463 
Subsidie Waarborgfonds: €100 
Bijdrage van Zael: €0 
Netto opbrengst: €22,22 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LlLkGqvQ-6g
https://www.youtube.com/watch?v=vXbKAL4hwzA
https://www.youtube.com/watch?v=vXbKAL4hwzA
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2016 04 16 Lucette Solo 

 
 
Lucette van den Berg gaf een zeer intiem Jiddisch concert met sopraanstem en piano. Als troubadour van het Jiddische lied raakt 
Lucette met haar warme, melodieuze sopraan en rake teksten hart en ziel. Zij is met haar uitbundige blonde haardos een 
heerlijke verschijning om naar te kijken en te luisteren. Zij brengt een programma vol passie, zelfreflectie en humor.  
Betalende bezoekers: 23  
Totaal aantal bezoekers: 30 
Bruto ticketverkoop: €330 
Subsidie Waarborgfonds: €100 
Bijdrage van Zael: €0 
Netto opbrengst: €22,22 
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2016 05 20 Indonesië avond 
 

 
Joke Kruid en Dominggoes Manuputtij organiseerden een boeiende Indonesie avond rondom het thema Verbinding van 
Culturen met bezoekers van heel verschillende oorsprong: Nederlanders, Javanen, Sumatranen, Indo’s, Molukkers. Er is 
gezongen en gedanst, en muziek gemaakt. Adriaan interviewde Joke Kruid over haar reis. Joke en Astrid Voerman droegen 
gedichten voor, waarbij ook aandacht werd besteed aan de politionele acties en de slechte opvang van de Molukkers in Kamp 
Conrad.  
 
Betalende bezoekers: 61  
Totaal aantal bezoekers: 80 
Bruto ticketverkoop: €273,50 
Subsidie Waarborgfonds: €136,80 
Bijdrage van Zael: €0 
Netto opbrengst kaartjes: €136,80 
Netto opbrengst drank: €98,90 
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206 05 27 Ha!Man Event 
 
Je vrij voelen en er kippenvel van krijgen. De kosmos in 
je voelen vibreren. Het moment waarop de muziek je 
ziel raakt. Die interactieve beleving reikten de Vlaamse 
dichteres, schrijfster en performer Joke Debaere en de 
Zuid-Afrikaanse zanger, toetsenist en cellist François le 
Roux het publiek aan. Op woensdagochtend 25 mei 
daaraan voorafgaande gaven zij een workshop voor 
hoog-sensitieve kinderen in Zael. Daar deden de 
kinderen van IBBO Onderwijs in Meppel aan mee.  Het 
event heette de “Ha! Man”. De bezoekers waardeerden 
de bijeenkomst heel positief.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Betalende bezoekers: 26  
Totaal aantal bezoekers: 35 
Ticketprijs €16 
Bruto ticketverkoop: €412 
Subsidie Waarborgfonds: €100 
Bijdrage van Zael: €0 
Betaling aan Ha!Man €300 
Netto opbrengst kaartjes: €136,80 
Netto opbrengst drank: €12 

 
 
 
 

http://www.hamanworld.com/
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2016 06 05 Inge Tibben in concert 

 
Zangeres Inge Tibben verzorgde een boeiend ingetogen concert in Zael: “Zingend je hart volgen”. In plaats van er een 
meezingavond van te maken entertainde zij zingend een eeuw lichte muziek, klassiekers onder de Franse chansons, golden 
oldies, popart, ballades, musical songs en toppers uit het Euro songfestival.  
Haar optreden was ietwat frêle met een zeer eigen, eenvoudige stijl, een bloed-zuivere stem -   om een aanwezige vakman te 
citeren - ,een kwetsbare opstelling en spontane presentatie. De formule van zingen, vertellen en luisteren versterkt het 
vermogen om herinneringen en emoties toe te laten zonder dat ze direct vervliegen.  Daarbij koos Inge niet voor de meest 
bekende songs, maar voor de muzikaal sterkste liederen. Zo zong zij Chanson de ma drôle de vie (1972) speels en in vloeiend 
Frans, House for Sale (1975), het ontroerende verhaal over de gevolgen van een scheiding , Ich gehöre nur mir uit 1992 en sloot 
zij af met een spetterend Aquarius uit Hair (1968).  
 
Betalende bezoekers: 26  
Totaal aantal bezoekers: 35 
Ticketprijs €10 
Bruto ticketverkoop: €254,50 
Subsidie Waarborgfonds: €0 
Bijdrage van Zael: €0 
Betaling aan Inge Tibben €143,50 
Netto opbrengst kaartjes: €61,35 
Netto opbrengst drank: €40,50 
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2016 08 14 Trio Fleumer met De Duif 
 
De muzikale vertelling Van Duiven, bomen en grote dromen door Arja Molenaar (gitaar), Yvonne Schwerzel (fluit) en Carolien 
Fleumer ( piano en vertelster) was een groot succes, goed gespeeld, erg tevreden bezoekers. De voorstelling was van 11-12 uur 
op zondagochtend. Daaraan ging een ontbijt voor 22 mensen vooraf. Deze opzet is door de bezoekers erg gewaardeerd. Het 
ontbijt kostte €8 en de voorstelling €17. Een aantal mensen met bijstond uitkeringen mochten voor lagere prijzen komen. Dat 
betekent dat er voor dezelfde voorstelling verschillende toegangsprijzen waren.  Er waren in totaal 23 deelnemers aan het 

concert. De 
kaartverkoop voor 
ontbijt en concert 
leverde €326 op. 
Ik heb €134,58 
aan externe 
kosten gemaakt 
voor 
boodschappen, 
posters, flyeren en 
schoonmaken.  Er 
blijft dan €191 
over, daar doe ik 
€200 uit de 
subsidiepot van 
Waarborgfonds 
en 
Burgerweeshuis 
bij zodat de netto 
opbrengst 
€391,42 is 
waarvan € 274 
(70%)voor jullie en 

€117 (30%)voor Zael. Mijn investering van €93 in borden etcetera reken ik niet mee. Het geld maakte ik over op de rekening van 
Carolien want ik weet niet hoe jullie het weer verdelen. 
Betalende bezoekers: 13  
Totaal aantal bezoekers: 20 
Ticketprijs €25 
Bruto ticketverkoop: €326 
Subsidie Waarborgfonds: €200 
Bijdrage van Zael: €0 
Betaling aan uitvoerenden €274 
Netto opbrengst kaartjes: €307 
Netto opbrengst drank: €0 
 

                                           Arja Molenaar  >
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2016 08 27 Stefan van de Sande met New Beginnings 

 
Voor een klein publiek zong Stefan van de Sande (57) zijn levensverhaal. Met zelf  gedichte en gecomponeerde liedjes over 
belangrijke gebeurtenissen in dat leven. In een toonzetting die soms aan Bob Dylan uit de jaren zeventig deed denken en soms 
authentiek was. Dat er weinig bezoekers waren lag waarschijnlijk ook aan het moment, precies aan het einde van de vakantie en 
voordat kinderen of kleinkinderen weer naar school gaan. Aan de prijs kon het niet liggen want de toegang was maar 8 euro en 
Zael ontwikkelt een model waarbij mensen die krap bij kas zijn en toch een programma graag willen zien ook goedkoper erbij 
kunnen zijn. Dit is een apart onderwerp dat gevoelig ligt. De mensen die er waren profiteerden ervan omdat een klein 
gezelschap een avond intiemer en persoonlijker maakt. De netto opbrengst uit kaartverkoop was €45,28, de netto externe 
kosten aan posters, buurtbrieven, website, bloemen etcetera bedroegen €60,65. Er is €100 van het Waarborgfonds  benut als 
gage voor Stefan van de Sande. Voor Zael was het netto verlies €9,61.  
 
betalende bezoekers: 6 
Totaal aantal bezoekers: 15 
Ticketprijs €8 
Bruto ticketverkoop: €48 
Subsidie Waarborgfonds: €100 
Bijdrage van Zael: €0 
Betaling aan uitvoerenden €100 
Netto opbrengst kaartjes: €45,28 
Netto opbrengst drank: €0 
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2016 09 03 Nice & Easy met liefdes concert  
 

Frieda Bosch en Frans Schulze – het 
duo Nice & Easy – gaven 
zaterdagavond 3 september in een 
druk bezochte Zael een 
hartverwarmend concert over liefde 
in al zijn facetten. De begaafde pianist 
Schulze voegde er een klein Chopin 
recital aan toe. Toen zij rond elf uur 
aan de laatste evergreen toe waren – 
Those were the days van Mary 
Hopkin - scandeerde het publiek “we 
want more” en begon te dansen. 
Betere waardering kan niet. 
Frieda en Frans brachten een breed, 
goeddeels Amerikaans genre 
evergreens, maar ook Nederlandse 
luisterliedjes. Vaak treden zij met 
succes op met entertainende 
achtergrond muziek die makkelijk 
wegwaait op terrassen of smoort in 

de drukte van een overvolle receptie. In Zael gaven zij een avondvullend concert waarin hun lyrische kwaliteiten voluit tot hun 
recht kwamen.  
 Frieda Bosch zong van kindsbeen, is een zingend theaterbeest. Haar stem roept makkelijk emoties op, vooral in de vibrerende 
donkerder klanken, waardoor niet alleen  ik spontaan traan zoals dat bij opera ook wel gebeurt. Frieda geeft zich totaal, zoals in 
“Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug”, oorspronkelijk van Udo Jurgens, later gezonden door André Hazes en nog 
later door Guus Meeuwis op de begrafenis van André. Frans vangt haar zeer professioneel op.  
Aan stemvastheid in de hogere registers mag zij nog werken, en samen aan de presentatie, maar haar overgave verrijkt volle 
Amerikaanse songs zoals I will survive van Gloria Gaynor, evenals gevoelige luisterliedjes zoals Mag ik dan bij jou. Het is 
wonderlijk dat deze evergreens, mits mooi gezongen en begeleid, mensen zoveel doen. Zael wil haar gauw weer terug hebben. 
betalende bezoekers: 30 
Totaal aantal bezoekers: 3515 
Ticketprijs €9 
Bruto ticketverkoop: €273 
Subsidie Waarborgfonds: €150 
Bijdrage van Zael: €0 
Betaling aan uitvoerenden €150 
Netto opbrengst kaartjes: €257,55 
Netto opbrengst drank: €0 
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2016 09/17-10/09 Expositie Spiegelbeelden Dineke Kraaijeveld 
 

Op zaterdag 17 september opende 
Dineke Kraaijeveld haar 
schilderijenexpositie Spiegelbeelden 
voor circa 40 bezoekers.  “Oud 
wethouder Wim Zwaan opent de 
expositie zoals alleen hij dat kan, vol 
warmte en bewondering.  Dineke 
vertelt over haar werk en haar 
kennismaking met dichteres Ria 
Westerhuis die bij enkele van haar 
schilderijen een gedicht schreef: de 
poëet bespreekt de schilder. Tot slot 
verrast zij haar gasten met een kleine 
uitvoering op de altblokfluit, samen 
met Martin Molema op piano. De 
zachte tonen van de Kleine Suite van 
Hendrik Andriessen vermengen zich 
met de expressies in haar 
schilderijen. Teder, kwetsbaar spel. 
Wat een mooi begin”, schrijft 
bezoekster Joan Mank in een 
aangeboden impressie.  
Joan: “Wat een middag! Ik zou een 
ieder aanraden naar deze expositie 
te komen kijken en zelf de 
weerbarstige spiegel te ervaren die 
Dineke zichzelf en jou voorhoudt en 
om te verdrinken in de prachtige 
gedichten van Ria”. Datum zaterdag 
17 september, locatie Zael, 38 
bezoekers. 4 sterren.  Op afspraak en 
van 17/9 tot en met 9/10 is de 
expositie op zaterdag en zondag van 
14-17 uur open en ook tijdens 
Puppet International en tijdens het 
optreden van Gea Passies op 1 

oktober. De expositie wordt gesponsord door Zael en de Stichtingen Burgerweeshuis en Waarborgfonds in Meppel.  
 
Totaal aantal bezoekers: 200 
Ticketprijs 0 
Bruto ticketverkoop: 0 
Subsidie Waarborgfonds: €100 
Bijdrage van Zael: €68 
Betaling aan uitvoerenden €100 
Netto opbrengst kaartjes: €0 
Netto opbrengst drank: €0 
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2016.10.01 Passies & Havinga met Moussorgsky 
 

Moussorgsky “leefde” in Zael 
 
Twee schilderijen tentoonstellingen ontmoetten elkaar 
tijdens de muzikale voorstelling rond Modeste 
Moussorgsky van Gea Passies en Johanan Havinga 
zaterdagavond in Zael in Meppel. Een nog doorgaande 
expositie betreft de intuïtieve schilderijen van Dineke 
Kraaijeveld in haar geschilderde emoties van het 
Moederpaard en Spiegelbeelden van portretten.  
 
De andere betreft de beroemde muzikale compositie “De 
Schilderijententoonstelling” uit 1874 van Moussorgsky  die 
in drie muzikale wandelingen in zijn geheel door pianist en 
filosoof Havinga gespeeld werd en beloond met een staand 

applaus. Het was alsof de gevoelige schilderijen van Kraaijeveld tot leven kwamen in Moussorgsky’s compositie; ze waren ook 
publiek.  
  
Sopraan en wiskundelerares Gea Passies bracht het korte dramatische leven van Moussorgsky (1839-1881) bijzonder sober en 
geordend in kaart inclusief een keuze van met meisjesachtige puurheid gezongen liederen, onder meer uit Lieder und Tänze des 
Todes, zoals het prachtige Wiegenlied dat  is geschreven door Golenischtschew-Kutusow.  Zij komt frêle en eenvoudig dicht op 
de huid van haar gehoor.  
 
De muisstil en geraakte bezoekers kregen een diepgaande en gelaagde schets van deze telg uit verarmde Russische adel, die 
legerofficier en ambtenaar werd, maar voor de muziek leefde. Verguisd door zijn tijdgenoten, slachtoffer van alcohol, stierf hij al 
op 42-jarige leeftijd in een ziekenhuis in St. Petersburg. Later is zijn werk onder meer door Maurice Ravel georkestreerd. Passies 
& Havinga slaagden er voortreffelijk in de componist in Zael tot leven te wekken.  
 Datum zaterdag 1 oktober, locatie Zael, 33 bezoekers. 5 sterren  
 
Betalende bezoekers: 17 
Totaal aantal bezoekers: 33 
Ticketprijs €17,50 
Bruto ticketverkoop: €279,50  
Subsidie Waarborgfonds: €200 
Bijdrage van Zael: €0 
Betaling aan uitvoerenden €200 
Netto opbrengst kaartjes: €264 
Netto opbrengst drank: €5  
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2016.10. 6-10 oktober Puppet International 
 
Tijdens Puppet International trok de joodse danseres en actrice Ester Natzijl (1978) met haar voorstelling “Watching” ruim 420 
bezoekers die stuk voor stuk onder de indruk waren. Zij gaat intens gevoelig met haar pop en alter ego om, danst ermee, sleept 
het ding, legt het zwijgen op, slingert ermee rond, praat ermee en de pop doet hetzelfde met haar. 
Watching is een door haar  ontworpen en uitgevoerde one womanshow. Het spel verbeeldt een gevecht tussen een vrouw en 

haar innerlijke demonen die proberen haar leven te 
roven. Het is een soloduet met een levensgrote 
schuimpop; een duet over een vrouw geconfronteerd 
met haar angsten en verlangens. Zij uit ze in een 
voorstelling vol humor en verschrikking, samen met haar 
soms extreem kwade alter ego. Zij en “het wezen” 
waarmee zij danst vernielen elkaar en schenken elkaar 
ook weer leven. Zij danst, vecht, geeft zich gewonnen en 
leeft. Zael beleefde bezielde kunst en een verbeelding 
van het echte rauwe leven. 
 
Ester vertelt dat haar voorstelling inhoudelijk een 
ontwikkeling doormaakt. Dat gaat deels over de 
ontwikkeling van abstractie naar narratieve uitbeelding. 
Anderzijds gaat het over inhoud.  De pop ontwikkelt zich 
als haar andere ik. De voorstelling verbeeldt strijdt 
tussen haar zelf en haar demonen waarmee zij 
uiteindelijk een kwetsbare balans vindt. Het is ook een 
voorstelling waarbij de onzijdige pop de ander is met wie 
de actrice een verhouding heeft die wisselt van warmte 
en empathie naar strijd, haat en machtsverhoudingen 
tot  verliefdheid. Een proces dat uiteindelijk leidt tot 
verbinding en misschien wel kameraadschap. Hoe dan 

ook, de vrouw, Ester, houdt zich staande in haar gevecht met haar engelen.  Ester heeft een Slowaakse moeder en een 
Nederlandse vader. Misschien verbeeldt haar wonderlijke en eigentijdse sprookje ook de integratiestrijd. Of misschien ook de   
 
innerlijke oorlog en woede na een verloren liefde. Er is alle ruimte voor talloze invalshoeken.  
Aan de Universiteit van Amsterdam behaalde zij haar MA in theaterwetenschappen. Aan haar dans kon je heel goed zien dat zij 
hoog opgeleid is (Koninklijk Conservatorium Den Haag) en veel praktische ervaring heeft (Nederlands Danstheater). Met een 
feilloze lichaamsbeheersing draait zij met haar pop eindeloze pirouettes en beweegt zij lichtvoetig over de balletvloer. Dit keer 
in Zael in Meppel dankzij het prachtige festival Puppet International.  We sloten de deal dat zij volgend jaar in Zael terugkomt. Zij 
is top.   Datum 7,8 en 9 oktober, locatie Zael, 640 bezoekers. 5 sterren  
 
Betalende bezoekers: 0; Totaal aantal bezoekers: 420; Ticketprijs €0; Bruto ticketverkoop: €0 ; Subsidie Waarborgfonds: €0; 
Bijdrage van Zael: €0; Betaling door Puppet €200 
Netto opbrengst kaartjes: €183; Netto opbrengst drank: €0  
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2016 10 15 Klassiek pianoconcert met Manuel Sanguino 

 
De 17-jarige Spaanse Nederlander Manuel Sanguino gaf 
zaterdagavond een boeiend pianoconcert in Zael in 
Meppel. Op technisch zeer hoog niveau speelde hij 
werken van niemand minder dan Bach, Beethoven, 
Schumann en Chopin. De avond behoorde tot de 
allerbeste in de geschiedenis van Zael.   
 
In Chopins Fantasie Opus 49 was hij rechtshandig zuiver en 
klankrijk en links daarmee in balans en ondersteunend. Hij 
kan snelle passages technisch mooi fraseren. Sanguino 
speelt snel, zeer geconcentreerd en geeft een eigen 
ritmische interpretatie aan een keuze uit symfonische 
études van Schumann waar door concentratie 
oneffenheden in zaten. Een pianowerk van Bach, de 

tweede partita BWV 826,  klonk overweldigend. De sonate opus 10 in D groot van Beethoven speelde Sanguino in de reprise 
feilloos. Hij greep hoog.   
 
Hoe jeugdig ook, Manuel is gewend een vleugel te bespelen waardoor zijn toucher, dat is de aanslag, het aanraken van de 
toetsen, daarop is gevormd. De aanslag en het pedaalgebruik bepaalt de klank. Vleugels zijn meestal zwaarder dan piano’s, 
waardoor een fluwelen aanslag op de vleugel direct of zelfs parelend kan klinken op een piano. Manuel bespeelde in Zael een 
piano, soms te hard, met te weinig empathie, vonden sommige bezoekers en het gesprek daarover is juist zo leerzaam.    
Manuel speelt fascinerend piano en mag nog aandacht besteden aan het instrument waarop hij speelt en de ruimte waarin dat 
gebeurt. Hij behaalde kortgeleden zijn HAVO na en tijdens  een turbulente jeugd, inclusief alle gedachten, gevoelens en 
hormonen die daarbij horen. Misschien kan aan zijn spel zachtheid en empathie toegevoegd worden, maar hoe was  het ook 
alweer toen ik 17 was? Zijn vader komt uit de Spaanse Extremedura, noordelijk van Andalusië, westelijk van Madrid, tegen de 
Portugese grens. Het is alsof je in Manuels spel het Spaanse vuur voelt.  
 
Zijn vader was ooit gastarbeider in Nederland. Zijn moeder is Dominicaanse. Nu speelt hij met fenomenale techniek de meest 
beroemde componisten  uit de Europese geschiedenis. Nu ondersteunt het Steunfonds Pro Musica uit Ruinen Manuel  met als 
doel zijn studie en ontwikkeling financieel mogelijk te maken, onder meer door goede instrumenten, studiereizen, 
masterclasses en concerten. Hij studeert nu aan de Sweelinck academie van het conservatorium in Amsterdam waar hij pianoles 
krijgt van de gerenommeerde Mila Baslawskaja. Het was een memorabele avond en een aanmoediging aan iedere ouder om 
talent in ieder kind, op welk gebied dan ook, te zien en ruimte te geven.  
 
Betalende bezoekers: 35; Totaal aantal bezoekers: 45; Ticketprijs €17 of <19€8 ; Bruto ticketverkoop: €473 ; Subsidie 
Waarborgfonds: €400; Netto opbrengst kaartjes: €446; Netto opbrengst drank: €0  
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2016 11/19-12/3 Expositie Ankie Hoffmann-Blei “Op de huid van de 
natuur” 
 
 
Meer dan honderd belangstellenden 
bezochten zaterdag de opening van 
de schilderijententoonstelling van 
Ankie Hoffmann-Blei in Zael aan het 
Zuideinde in Meppel.  De geboren en 
getogen Meppelse treedt met haar 
expo “Op de huid van de natuur” voor 
het eerst naar buiten met haar 
realistische schilderijen van natuur en 
dieren.  
 
De opening werd luister bijgezet door 
stadsomroeper Jan Vos en 
presentator Wim Oechies van RTV 
Drenthe, terwijl de Meppeler 
meesterpianist Frans Schulze aan de 
piano prachtige klanken van onder 
meer Chopin ontlokte.  
Het is moedig, leerzaam en een 
voorbeeld voor anderen dat Ankie 
met haar talent naar buiten treedt en 
daarmee een volgende stap zet in 
haar persoonlijke ontwikkeling. Zo 
gaat zij zich het komende jaar meer 
toeleggen op portretschilderen en 
volgt zij in Zwolle een cursus 
realistisch schilderen aan de Renshof 
Academie. Ankie verkocht direct al 
drie schilderijen en portretteert ook 
in opdracht. De expositie was te 
bezichtigen op afspraak en op 23, 26, 
27 november en 3 december van 
14:00-16:00 uur.  
  
Datum 19 november 2016, locatie 
Zael, 110 bezoekers. 4 sterren  



20 
 

2016-11-19 Klassieke flamenco MUSA 
 
Prachtig klassiek flamenco concert 
De handgeschreven opmerkingen in het gastenboek geven wel een indruk van wat de ruim 60 bezoekers aan het klassieke 
flamenco concert zaterdag in Zael ervan vonden: “Olé, fantastisch, in één woord geweldig, intens, zuiver, oprecht”. Met hun 
concert dat klassieke muziek door de eeuwen heen vermengt met klassieke gitaarmuziek en klassieke flamencodans sloten 
Maria Marin (zang en gitaar)  en Irene Alvarez (dans) het Zael-seizoen 2016 in grote stijl af. 
 
Zij vertolkten onder meer El Paño Moruno, de eerste “lullaby” uit een cyclus van zeven liederen van Manuel de Falla, een Sonate 
van Domenico Scarlatti, maar ook de eigentijdse Koyunbaba suite van  de hedendaagse Italiaanse gitarist en componist Carlo 
Domeniconi. Bij Maria Marin voel je heel sterk dat zij opgroeide in een oorspronkelijke flamenco familie uit Utrera bij Sevilla en 
toch een opleiding klassieke gitaar volgde aan het conservatorium in Den Haag. Zij speelt bijzonder zuiver gitaar.  
 
De Sevilliaanse Flamenco danseres Irene Alvarez begon haar opleiding in klassiek-Spaanse dans op negenjarige leeftijd bij de 
befaamde Matilde Coral aan het "Real Conservatorio de Musica y Danza" te Sevilla. Die indrukwekkende basis is nog steeds te 
zien. Inmiddels heeft ze haar eigen, onmiskenbare stijl ontwikkelt die zich steeds beweegt tussen een impulsieve, soms vrij 
moderne expressie, en de feminiene elegantie die het kenmerk is van de Sevilliaanse school. Zij danste de muziek zeer 
expressief. Beide kunstenaars kregen staande ovaties. 
 
  Datum 19 november 2016, locatie Zael, 60 bezoekers. 5 sterren  
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Programma’s 2017 
Onderstaande tabel geeft een beeld van onze programmering voor 2017. Deze is nog niet helemaal gereed.  
 
 Jaar 2017       
 Datum Dag Vanaf Voorstelling Toelichting Prij

s 
Genre 

1 28-jan Zaterdag 19:30 Huygens en Suzanne Leonore van Sloten 16 Klassiek 
1
A 

27/1-23 2 Vrijdag 19:00 Expositie  Erika Stulp 0 Schilderijen 

2 25-feb Zaterdag 19:30 Claudia & Manito Passie & Riteme 12 Latijns 
Amerikaans 

3 18-mrt Zaterdag 0:00 Muziek na 1900 Thea Derks 16 Klassiek 
2
A 

17/3-13/4 Vrijdag 19:00 Expositie  Laura Reznikov  Tekeningen 

4 16-apr Zondag 14:00 Paasconcert Musica Vocalis 17,
5 

Klassiek 

5 4-mei Donderdag 20:00 Herdenkingsconcert Lars Mulder en Rob Faltin 16 Klassiek 
3
A 

2/5-23/5 Dinsdag 19:00 Expositie  Ala Khonikava 0 Schilderijen 

6 12-mei vrijdag 20:00 Ha!Man Francois  10 expressie 
7 20-mei Zaterdag 20:00 Erik Satie Passies & Havinga 16 Klassiek 
8 17-jun Zaterdag 20:00 Jazzband West End Jazz 10 Jazz 
9 19-aug Zaterdag 15:00 Klassiek Festival 

Zuideinde 
Orion Ensemble  Klassiek 

4
A 

19/20 aug Zaterdag/zondag Poezie festival Samen met Salon  Poezie 

1
0 

16-sep Zaterdag 20:00 Rimbavi slagwerk duo  12 Klassiek 

5
A 

12/9-23/10  0:00 Expositie  Wim van Veen De Bonte 
Bond 

0 Schilderijen 

1
1 

21-okt Zaterdag 20:00 Flamenco night Edasrt Udo de Haes 16 Flamenco 

1
2 

18-nov Zaterdag 20:00 Schubert avond Sinje Kiel 16 Klassiek 

1
3 

22-dec Vrijdag 20:00 Kerstconcert Charlotte Stoppelenburg 16 Klassiek 
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