
Inleiding 

Het jaar 2016 begon zoals gebruikelijk in het even jaar als Concoursjaar. Voorbereiding 

voor het 51ste IVC met de beide categorieën Opera|Oratorium en Lied Duo. IVC ontving 

meer dan zeshonderd aanmeldingen. Eind november 2015 werden de eerste voorronden 

gehouden in het Conservatorium van Amsterdam. 

Via YouTube zijn audities beoordeeld en eind mei 2016 waren er nog zes sessies met 

voorselecties. Daarnaast waren er voorselecties in Nanjing (China) op uitnodiging van de 

faculteit Muziek van de Universiteit. Uit ruim honderd aanmeldingen zijn acht zangers 

gekozen. 

 
Echter, het 51ste IVC dat gepland stond voor 2016 werd slachtoffer van de vondst van 

asbest in Theater aan de Parade. Theater aan de Parade is sinds vele  jaren de thuisbasis 

van het beroemde concours in ’s-Hertogenbosch. Alles was er klaar voor. Uit ruim 

zeshonderd aanmeldingen werden vierenzeventig deelnemers geselecteerd voor de 

categorie Opera|Oratorium en uit meer dan zestig liedduo’s werden er twintig gekozen om 

deel te nemen aan het Lied Duo Concours.  

Door de plotseling sluiting van Theater aan de Parade stond IVC voor de keuze om het 

gehele concours te verplaatsen naar 2017 of om  een deel in 2016 te doen. Er is na overleg 

met de Wethouder Huub van Olden, de cultuurambtenaren en het bestuur van de Stichting 

’s-Hertogenbosch Muziekstad, gekozen om in 2016 het Lied Duo Concours te houden en in 

2017 de Opera|Oratorium categorie te laten plaatsvinden. Er was op de korte termijn geen 

vervangende ruimte te vinden voor het geheel. Ook het Theater kon ons niet helpen 

daarmee. De Wethouder zegde toe dat de gemeente de extra kosten zou compenseren. 

Gekozen is voor de Muzerije om de eerste ronde op 10 en 11 september te doen, de 

workshop voor de opdrachtcompositie van Monique Krüs vond plaats in De Toonzaal, terwijl 

de masterclass van Robert Holl, de Halve Finale en de Finale in de Grote Kerk zijn 

gepresenteerd. IVC hecht er aan  om in het Centrum van de stad te blijven.  Voor de Grote 

Kerk zijn veel aanpassingen nodig geweest voor akoestiek en aankleding. Daarin is veel tijd 

gaan zitten voor ThaP- en IVC-productie. De Muzerije bleek uitermate geschikt voor de 

eerste ronde. Het laat zich helaas aanzien dat voor een volgende keer de ruimte te klein 

is. Er is een prettige publieksruimte. We troffen het met het mooie weer – bijna te warm – 

zodat bij de Grote Kerk de pauze buiten kon worden ingevuld.  Alle betrokkenen hebben 

hun uiterste best gedaan om het evenement te laten slagen. Ook het kerkbestuur is ons 

zeer ter wille geweest. De nazit van de Halve Finale en de Finale vonden plaats in Hotel 

Central, waar de directie ons gastvrij heeft opgevangen. 

De jury bestond uit Jard van Nes (voorzitter), Robert Holl (bariton), Elly Ameling (sopraan), 

David Selig (pianist), Hans Eijsackers (pianist)  en Aart-Jan van de Pol (artistiek coördinator 

programmering Koninklijk Concertgebouw). Secretaris was Annett Andriesen. 

Er was veel belangstelling voor de presentaties.  Goed bezocht.  Het evenement is zeer 

gewaardeerd door de liefhebbers in den lande met name voor de aandacht die het Lied 

heeft gekregen in deze constructie. De hoge kwaliteit van de deelnemers, waarvan helaas 

twee duo’s door ziekte moesten afzeggen, was opvallend. Men zou heel graag willen dat bv 

in het oneven jaar er weer een Lied Duo Concours zou plaatsvinden. We moeten hiervan de 

financiële consequenties overzien. Het laat zich wel goed ontwikkelen. 



 

Jury 51ste IVC Lied Duo 
v.l.n.r. Hans Eijsackers, David Selig, Aart-Jan van de Pol, Annett Andriesen (secretaris) 

Robert Holl, Elly Ameling, Jard van Nes 

 

Het niveau van de deelnemers lag hoog. De repertoire eisen zijn streng. De jury is zeer 

deskundig. Intussen hebben wij met twee winnende duo’s al een aantal concerten gehad 

bv in de Deventer Kamermuziekserie, in Valthermont en in Vaals. De zangeres Adèle 

Charvet hebben wij kunnen plaatsen in de Rossini-cursus bij Nationale Opera  Talent, 

waarmee wij samenwerken. Ook zijn de twee finalisten, de zangeressen Charvet en 

Perbost ingezet voor de 4 mei Herdenking in ’s-Hertogenbosch. Voorts een tournee bij de 

Vrienden van het Lied, een lunchconcert in het Concertgebouw, een optreden op het 

kamermuziekfestival op Schiermonnikoog en het Festival Wonderfeel van Radio 4. Adèle 

Charvet heeft na haar deelname aan de Rossini-cursus een rol aangeboden gekregen bij de 

Nationale Opera in februari 2017. Pianist Caroubi heeft een eervolle opdracht gekregen 

van het Festival Aix-en-Provence. 

 

Er is zijn stemmen opgegaan om  een speciale prijs voor de beste pianist in te stellen. Dit 

gebeurt ook in Wigmore Hall in Londen. Voorstel is de prijs te vernoemen naar Rudolf 

Jansen, een wereldberoemde Nederlandse liedbegeleider en coach. De prijs zou op 2 april 



2017 kunnen worden aangekondigd. Het zou gaan om € 1.500  per prijs voor 4 edities plus 

een bronzen penning. 

 

 

 

 Finalisten 51ste IVC Lied Duo 
v.l.n.r. Florian Caroubi, Artur Rożek, Tomasz Pawłowski, Adèle Charvet, Judith Valerie Engel 

Annett Andriesen (secretaris jury), Oddur Jónsson, Marie Perbost, Henry Neill, Joséphine Ambroselli Brault, Frederick Brown 

 

Gasten van de fondsen hebben zich zeer enthousiast getoond over het evenement. Er 

waren vertegenwoordigers van het Fonds Podiumkunsten, het Prins Bernhard Cultuur Fonds 

(landelijk), het PBCF (Provincie), Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, de Stichting  

Dioraphte, het Leye Fonds, Marcel van der Linden Fonds, Stichting Bosch500, Stichting Elly 

Ameling 75 jaar. Henk van Riemsdijk en zijn echtgenote Elisabeth (Truus und Gerrit Van 

Riemsdijk Stiftung) hebben ons voor het eerst in jaren bezocht en waren buitengewoon 

verrast. Omroep MAX heeft de Finale uitgezonden op 26 september.  De IVC-directie was in 

de studio voor toelichtingen. 

 

Prachtige interviews op Brabant Cultureel met Robert Holl, in het Belgische blad Portici en 

in 073 met Annett Andriesen (zie persknipsels).  Diverse interviews via Radio 4 en 

rapportages over het verloop met Jard van Nes, Andriesen en Eijsackers. Veel 

aankondigingen via Omroep MAX, AVROTROS, KRONCRV, NTR. Er zijn vier duo’s in het 

programma OPIUM op Radio 4 geweest op woensdag 14 september, 18 september om 

10.00-11.00 in het programma Spiegelzaal van AVROTROS het winnend duo 

Charvet/Caroubi en ’s middags in het programma Podium Witteman (TV). Veel aandacht 

voor IVC op BravaNL. Verslagen op de internetsites van Opera Nederland.nl,  Place de 

l’Opera, Vrienden van de Opera. 

 

 

Opdrachtcompositie 

IVC wil het 20ste eeuws en eigentijds repertoire stimuleren. Sinds 2010 zijn de kandidaten, 

die deelnemen aan een IVC, daarom verplicht 3 werken op hun repertoirelijst te vermelden 



van composities na 1915. Sinds 2002 wordt er een verplicht werk  ingestudeerd, dat in 

opdracht voor het concours wordt geschreven en uitgevoerd moet worden door kandidaten 

in de Halve Finale; voor de Finale worden uitvoerenden geselecteerd uit de halve-

finalisten. Voor het 51ste IVC werd het lied gecomponeerd door Monique Krüs. De keuze 

voor Monique Krüs is ingegeven door de wens een vrouwelijke componist de opdracht te 

geven. Een componist die zelf zangeres is en een aantal muziektheaterwerken heeft 

geschreven. Zij schrijft dus vanuit vocale kennis en ervaring.  

Na de opdrachtcompositie in 2010, ‘Het Narrenschip’ van componist 

Wilbert Bulsink, gebaseerd op een tekst van Sebastian Brandt, werd in 

2012 het stokje overgenomen door Jeppe Moulijn. Moulijn liet zich in 

‘Et Fit Lux’ inspireren door een tekst uit de Bosch Poëzie van Pé 

Hawinkels. Daarbij werd een fragment gekozen dat betrekking heeft 

op het schilderij de Tuin der Lusten van Jheronimus Bosch. De 

Nederlandse tekst is vertaald in het Latijn door Dr. Harm-Jan van Dam. 

In 2014 componeerde Willem Jeths het verplichte werk, wederom op 

een tekst van Pé Hawinkels over de Tuin der Lusten, in een Latijnse 

vertaling, wederom van Dr. Harm-Jan van Dam. Voor 2016 neemt 

Monique Krüs de compositie voor haar rekening, eveneens over een 

fragment van de Tuin der Lusten. 

 

Monique Krüs koos voor de compositie de volgende tekst: 

 
 

Iam noctem hanc mitte, iam lunam 
Nee, roep deze nacht, met deze maan 

Die min of meer pikant hier zo’n beetje de navel 
Uithangt, de kraamkliniek verzorgt en geen 

Maan is ook, nu maar niet op, ook niet 
Als je de vlammen uit de buik slaan 

Van weetgierigheid. 

Iam noctem hanc mitte, iam lunam 
hic salsius umbilici quasi partes 
Agentem, tococomium curantem, ne quidem  
Lunam, mitte evocare, etiamsi 
Ignes tibi ventre erumpunt 
Curiositate. 

 
Pé Hawinkels 

(heeft betrekking op het rechterpaneel van de Tuin der Lusten) 
 

IVC-Laureaten in concert 

Er worden steeds meer speelplaatsen geworven waar IVC laureaten kunnen optreden. Ook 

in 2016 verzorgde IVC de solistencast tijdens de zes Bach cantates in de Grote Kerk in 

’s-Hertogenbosch. Voor het 4 mei Herdenkingsconcert werden eveneens IVC-solisten 

ingezet. De prestigieuze uitvoeringen van de Matthäus Passion in Oisterwijk en Heusden 

engageren op voorspraak van het IVC prijswinnaars. Een vaste relatie bestaat er met de 

Vrienden van het Lied, Sinfonia Rotterdam, Nederlandse Händel Vereniging en Vocaal 

ensemble Markant. Er hebben zich  een aantal symfonieorkesten gemeld, zoals het NNO, 

het Rotterdams Philharmonisch en het Residentie Orkest. Met hen is IVC in onderhandeling 

over een engagement voor haar prijswinnaars. Bij deze orkesten voegde zich ook de 

philharmonie zuidnederland, waarmee het IVC een langjarige relatie onderhoudt. 

 

Masterclasses 

Sinds een aantal jaren zijn er, volgend op een grondige reorganisatie nieuwe activiteiten 

ontwikkeld, zoals uitbreiding van talentontwikkelingsactiviteiten met masterclasses en 



summerschools. Afgelopen jaar was dat een trainingsweek rond opera’s van Rossini in 

samenwerking met Nationale Opera Talent. Eerder organiseerde IVC de Belcanto 

Summerschool, de Wagner Academy en de trainingsweek voor Russische opera. Tijdens het 

Lied Duo Concours zijn masterclasses gegeven door Monique Krüs, componiste van het 

verplichte lied en door Robert Holl, bas-bariton. Op 30 september en 1 oktober was er de 

Elly Ameling Liedcursus van het IVC in het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 

 
Florian Caroubi en Adèle Charvet, winnaars van de Eugène Pannebakker Lied Duo Prijs met jury-voorzitter Jard van Nes 

 

 

Samenwerking 

Er zijn contacten voor intensieve samenwerking gelegd met de Universiteit van Nanjing en 

Ningbo, met de organisatie van Neie Stemme in Luxemburg en met de Muziek Akademie in 

Lodz (Polen). 

Uitwisseling van kennis en publiciteit met de Vereniging Vrienden van het Lied, het 

Internationaal Lied Festival Zeist en Festival Vocallis in Vaals. 

 

 

Publiciteit 

RTV 

Brava Stingram Klassiek heeft vanaf 1 juli veel IVC materiaal uitgezonden inclusief 

vroegere IVC-edities vanaf 2008. Elk item wordt twee maal herhaald. Het gaat hier om 

finales met orkest, halve finales, interviews, masterclasses en TV-verslagen van bv de 

Belcanto Summerschool, Wagner Academy en andere meesterklassen. 

Op 18 september ontving Podium Witteman het winnend lied duo Charvet/Caroubi in het 

populaire TV-programma. Op diezelfde dag in de ochtend was het winnend duo in  

Spiegelzaal, het programma van AVRO TROS met Hans van den Boom. 

Veel aandacht op Radio 4 bij Omroep MAX, de NTR, KRO-NCRV en AVRO. 4 liedduo’s zijn 

uitgenodigd in Opium op 4 op 14 september jl. 

Omroep MAX heeft de Finale van het Lied Duo Concours opgenomen en op 26 september 

uitgezonden. Bij de uitzending heeft de IVC-directie de toelichting mogen verzorgen. 



Omroep Brabant is deze editie wat achtergebleven qua publiciteit. 

 

Sociale media 

Veel aandacht via Facebook, Twitter en YouTube voor het concours en de deelnemers. Vooral 

rond de sluiting van het theater is veel gebruik gemaakt van deze communicatiemiddelen. Op 

dit moment heeft IVC op Facebook ruim 6300 leden. 

 

Maken: Nog steeds is het IVC een unieke instelling door de brede aanpak voor wat betreft de 

genres (opera, oratorium en lied) en de uitbreiding van de activiteiten met talentontwikkeling 

en laureatenconcerten. Ook de promotie van klassieke vocale muziek in het algemeen is een 

statutaire verplichting van de Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad, de Stichting die het 

Concours organiseert. Het organiseren van een tweejaarlijks concours is de kernactiviteit van 

de Stichting. Draagt bij aan het beeld ’s-Hertogenbosch Cultuurstad en stad voor jong talent. 

 

Meemaken: festivalkarakter met behoud van specifieke signatuur: IVC-Amateurdag, 

flashmobs, kinderconcert, masterclasses, Bach Cantates, samenwerkingen met andere 

instellingen. Gemeenschappelijke inspanningen voor talentontwikkeling met bv Nationale 

Opera Talent en de Conservatoria in het land. 

 

 

Ondernemerschap 

De Stichting bereidde zich in 2016 voor op de nieuwe kunstenplan periode 2017-2020. 

Zoeken van partners, ontwikkelen van nieuwe modellen op het gebied van gebruik van 

internet en de opzet voor sponsorwerving. 

 

 

Beleid 

De Stichting heeft het beleidsplan 2013-2016 uitgevoerd volgens schema. In het afgelopen 

jaar is door de plotselinge sluiting van theater aan de Parade het 51ste IVC gesplitst in twee 

delen, nl in 2016 het Lied Duo Concours en in 2017 wordt de categorie Opera|Oratorium 

‘ingehaald’. 

 

 

Financiën 

Percentage eigen inkomsten 

 2016 
€ 

2015 
€ 

2016-2015 
€ 

2014-2013 
€ 

Totaal baten *) 462.291 342.247 804.538 1.011.367 

Totaal subsidies 264.180 206.980 471.160 573.048 

Totaal eigen inkomsten 198.111 135.267 333.378 438.319 

% eigen inkomsten t.o.v. subsidies 74,99% 65,35% 70,76% 76,49% 

% eigen inkomsten t.o.v. baten 42,85% 39,52% 41,44% 43,34% 
 

*) exclusief sponsoring in natura (o.a. advertenties Brabants Dagblad en Golden Tulip Hotel Central) 

Het hier geschetste beeld voor 2016 wordt vertekend door de meerkosten, die IVC zich 
heeft moeten getroosten in verband met de sluiting van het Theater aan de Parade, welke 



in een tegemoetkoming door de Gemeente ’s-Hertogenbosch worden gecompenseerd. Deze 

compensatie is berekend onder ‘Totaal subsidies’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subsidiënten 
   

 

    
Fondsen 
    

 
 

 

  

Eugène Pannebakker Fonds | Truus und Gerrit van Riemsdijk 
Stiftung | Van der Linden Fonds 

Het Leye Fonds | Aafje Heynis Fonds | Van Weemen Schoppen Fonds | Romke Kalma Fonds 
Van den Berch van Heemstede Stichting | Stichting Charivort | P.W. Janssen’s Friesche Stichting 

 
Sponsors (prijskorting) 

Niek van der Veer Bloemen en 
Planten 

 
Mediapartners  

 

 
Samenwerkingspartners  

 
 
 
 

 
 
 

http://zabawas.nl/
http://www.bylandtstichting.nl/
http://www.bravanlklassiek.nl/
http://www.liedconcours.nl/
http://www.festivalvocallis.nl/
http://www.ilfz.nl/


Mede mogelijke gemaakt door 
W.E. Scherpenhuijsen Rom (Arleen Auger Allround Prijs, Edwin Rutten (Publieksprijs), 
Stichting Vrienden van het IVC en Particuliere giften 
 
Speciale dank aan  

 
 

 

 

 

 

 

 

Bezoekersaantallen 

 2016 2015 2016-2015 2014-2013 

Aantal concoursactiviteiten 26 6* 28 38 

Aantal overige activiteiten 29 36 65 81 

TOTAAL aantal activiteiten 55 42 93 119 

     

Publieksbereik concours 3.472 435 3.507 12.516 

Publieksbereik overige activiteiten 15.255 14.765 30.020 22.723 

TOTAAL publieksbereik 18.727 15.200 33.527 35.239 
 

*) Voor de voorronden voor het 51ste IVC zijn 2 dagen à 3 zittingen gerekend 

 

 

 
 

publiek Finale 51ste IVC Lied Duo 16 september 2016 

 

 

ACTIVITEITEN 2016 

 Concoursactiviteiten 

51ste IVC (Voorronden Theater aan de Parade en YouTube) en Lied Duo Concours 



26 activiteiten 

3.472 bezoekers 

 Overige activiteiten  

IVC-laureatenconcerten, Bachcantates, masterclasses, IVC-Summerschool 

29 activiteiten 

15.255 bezoekers  
 
Evenementen en aantal bezoekers  
6 Bachkantates: 350 bezoekers per concert                                                                                                          
13/2  9/4  18/6 24/9  19/11 17/12;  IVC verzorgt de solisten 
Aantal bezoekers: 2.100 
 
2 concerten februari met samenwerkingspartner Sinfonia Rotterdam 
Soliste: Rosanne van Sandwijk, oratoriumprijs 2010. 
Aantal bezoekers: 1.200 
12/3  Johannes Passion J.S. Bach te Leidschendam met COV Con Amore 
6 IVC solisten: Johane Ansell, Esther Kuiper, Seil Kim, Peter Gijsbertsen, Boram Kim en 
Georg Gädker 
Aantal bezoekers: 800 
 
20/3-24/3-25/3  Matthäus Passion J.S. Bach te Heusden/Oisterwijk met Vocaal Ensemble 
Markant en Stg. Heusden Vesting Klassiek 
IVC-solisten: Bernadete Astari (Prijs van de Provincie Noord Brabant 2014), Francine Vis, 
(Dioraphte Award2014), Stephen Chambers en Milan Siljanov (Lied Duo Prijs 2014) 
Aantal bezoekers: 2.700 
 
4/5 Mozart Requiem te Oisterwijk en ’s-Hertogenbosch 
IVC-solisten: Marcelina Beucher, Francine Vis, Satriya Krisna en Georg Gädker 
Aantal bezoekers: 1.300 
 
9/5 Recital Maria Fiselier en Peter Nillson in De Toonzaal te ’s-Hertogenbosch 
Aantal bezoekers: 80 
 
26/5-27/5-28/5 Voorselecties (5) in Theater aan de Parade te ’s-Hertogenbosch 
Aantal bezoekers: 370 
 
2/6 t/m 10/6 Nanjing (China) 7 voorselecties en 6 masterclasses    
Aantal bezoekers: 1.250 



 
 
18/9 De Spiegelzaal Concertgebouw te Amsterdam 
IVC Lied Duo 1e prijs winnaars Charvet/Caroubi radio (80.000 luisteraars) 
Aantal bezoekers: 250 
 
18/9 Podium Witteman NTR TV Charvet/Caroubi (180.000 kijkers) 
Aantal bezoekers: 200 
 
23/9, 24/9 en 15/10 Requiem W.A. Mozart met Sinfonia Rotterdam  
IVC-solisten: Bernadeta Astari, Florieke Beelen, Seil Kim en Boram Kim 
Aantal bezoekers: 3.200 
 
27/10 t/m 4/11 Rossini Workshops (4) i.s.m. Nationale Opera Talent en ENOA 
(European Network Opera Academies) 
Aantal bezoekers: 750 
28/10 Kamermuziekserie Deventer Lied Duo Publieksprijs 2016 Henri Neill en                                                                                                   
Freddie Brown, gesponsord door de Rudolf Schmidt Stichting 
Aantal bezoekers: 350 
 
6/11 Kamermuziekserie Muziek in ’t Veen in Valthermond  
IVC-solisten: Charvet/Caroubi en Neill/Brown 
Aantal bezoekers: 200 
 
8/11 Festival Vocallis te Vaals 
IVC-solisten: Charvet/Caroubi 
Aantal bezoekers: 75 
 
10/12 Weihnachts Oratorium en Magnificat J.S.Bach in Pieterskerk te Leiden  
IVC-solisten: Catriona Morison, Esther Kuiper, David Fischer en Georg Gädker 
Aantal bezoekers: 1.100 
 
17/12 Weihnachts Oratorium en Magnificat J.S.Bach te Heusden in samenwerking met  
Stg. Heusden Vesting Klassiek 
IVC-solisten: Catriona Morison, Esther Kuiper, David Fischer en Georg Gädker 



Aantal bezoekers: 950 
 
 
Lied Duo Concours 10 – 16 september 

 10 en 11/9 Eerste Ronde (3 sessies)  
De Muzerije te ’s-Hertogenbosch 
Aantal bezoekers: 310 
12/9 De Toonzaal te ’s-Hertogenbosch  
Workshop Monique Krüs 
Aantal bezoekers: 95 

 13/9 Halve Finale Lied Duo (2 sessies) in Grote Kerk 
te ’s-Hertogenbosch 
Aantal bezoekers: 450                                         

 14/9 Masterclass Robert Holl in Grote Kerk  
Aantal bezoekers: 175                                                                 Workshop componiste Monique Krüs 

 16/9 Panel Discussie De Muzerije 
Aantal bezoekers: 76 
Finale Lied Duo 51ste IVC Grote Kerk 
Aantal bezoekers: 346 

 Elly Ameling Lied Cursus in Den Haag 
Op 30/9 en 1/10. Bezoekers: 400 
 

Totaal aantal bezoekers:     18.727 
Totaal aantal evenementen  55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

IVC-Penning                       Masterclass door Robert Holl 

Organisatie 
IVC is lid van WFIMC, World Federation of International Music Competitions 

 

Code Cultural Governance 

De Stichting werkt volgens het model Bestuur - Directie. 

Het bestuur is verantwoordelijk en heeft taken gedelegeerd aan de directie 

 

Directie en medewerkers 

Directie  0,5 fte 

Directieassistentie 0,4 fte 

Financiën  0,4 fte 

Productieleider 1,0 fte 

Totaal: 2,3  fte 

Vrijwilligers  21 



 

Bestuur 

Voorzitter:   Roderick van de Mortel, burgemeester van Vught  

Penningmeester:   Rob Janssen, Partner PWC en Regioleider Zuid PWC 

Secretaris:    Drieuwes de Jongh, jurist 

Lid:   Sjoerd van den Berg, voormalig adjunct-directeur (PR en 

Communicatie) van het KCO 

Lid:                                     Vacature 

 

 


