
STICHTING KUNSTKLANK 

GLOBAAL BELEIDSPLAN 2012-2015 

 

Algemene doelstelling en profilering 

De Noordwijkse stichting KunstKlank, opgericht in 1998, streeft ernaar jaarlijks een aantal projecten 

ten uitvoer te brengen. Centraal staat over het algemeen  een muziektheaterproductie op locatie in 

de zomerperiode. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van een concert gekoppeld aan een kunstuiting 

onder het motto Stilstaan Herdenken Beleven in de mei herdenkingsperiode.  

Algemeen uitgangspunt is de combinatie van verschillende kunstdisciplines, waarbij gedreven 

professionals en amateurs met een professionele instelling, zowel  jong en oud elkaar vinden in een 

creatieve vorm van samenwerking onder de noemer ‘community art’. 

Inmiddels is zo een twintigtal producties van uiteenlopende aard tot stand gekomen. 

Realisering  beleidsplan 2010-2011 

De voor 2010 en 2011 geplande projecten zijn tot dusver succesvol uitgevoerd. 

In het kader van Stilstaan Herdenken Beleven is in mei 2010 een voorstelling Muziek in 

Theresienstadt in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk-Binnen gerealiseerd en in januari 2011 in 

aansluiting hierop twee uitvoeringen van De dag dat Tommy drie werd in Theater De Muze in 

Noordwijk aan Zee. Tevens is/wordt  in kleine bezetting geparticipeerd aan de dodenherdenking van 

mei 2010 en mei 2011. 

In het kader van Verborgen Klanken is in de periode juli/augustus 2010 een negental historische 

rondleidingen georganiseerd, alle uitmondend in een kleine theatrale voorstelling op een bijzondere 

historische locatie. 

November 2010 is de Saint Nicolas Cantata van Benjamin Britten een drietal malen uitgevoerd in de 

Oude Jeroenskerk te Noordwijk-Binnen, waarvan een maal speciaal voor kinderen. 

Op educatief terrein heeft KunstKlank bovendien geparticipeerd in Erfgoedspoor door de groepen 

zeven van het basis onderwijs via een les en een bezoek kennis te laten maken met een belangrijk 

historisch monument in Noordwijk. 

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het zomer muziektheaterproject van 2011 in volle gang: een 

tiental voorstellingen  in de eerste helft van juli met als locatie het strand van Noordwijk op basis van 

een theatrale bewerking van het boek Vloed van Susan Smit. 

Projectplannen 2012-2015 

KunstKlank wil de komende vier jaar  haar beleid voortzetten om tot een afwisselend beeld van 

concertante en theatrale producties te komen met steeds vernieuwende elementen. Globaal 

gesproken zal het ene jaar de nadruk liggen op een groots opgezette muziektheaterproductie op 

locatie, waarbij de inspiratie zowel in een reeds bekende opera kan worden gevonden als in een 

onderwerp van meer plaatselijke cultuurhistorische betekenis. Het andere jaar zal het accent liggen 

op een  bijzondere muzikale uitvoering in het kader van Stilstaan Herdenken Beleven. De grote 

producties worden steeds afgewisseld met kleinere concerten en meer intieme producties op locatie. 

Ook ligt het in de bedoeling  de opzet van Verborgen Klanken vast te houden en deze om het jaar in 

steeds nieuwe uitvoeringen en locaties vorm en inhoud te geven. 



 

Projectplannen  2012 

Voorjaar 2012 - Stilstaan Herdenken Beleven: Requiem van Mozart, mei 2012 in de Oude Jeroenskerk 

in Noordwijk-Binnen. Uitvoering van een van de mooiste werken van Mozart waarbij de combinatie 

van muziek, zang en dans tot een bijzondere totaalbeleving zal leiden. 

Ook in het voorjaar zullen in het kader van Erfgoedspoor de groepen zeven van het basisonderwijs 

via een les en een bezoek nader kennis maken met een belangrijk historisch monument in Noordwijk. 

Zomer 2012 -Verborgen Klanken: een serie cultuurhistorische rondwandelingen in de periode 

juli/augustus 2012, elke keer uitmondend in een kleine theatervoorstelling op een bijzondere locatie, 

zodat Noordwijk als badplaats ook in de zomerperiode een extra artistieke impuls krijgt. 

Najaar 2012 – Afsluiting van het culturele KunstKlank seizoen door een speciale voorstelling waarin 

elementen van Stilstaan Herdenken Beleven en Verborgen Klanken tot een bijzondere synthese 

komen. 

Projectplannen  2013 

Voorjaar 2013 - Stilstaan Herdenken Beleven: kleine productie rond de  dodenherdenking van mei 

2013 met inzet van koor en muziek. 

Zomer 2013 - Muziektheaterproductie op een bijzondere locatie in de natuurlijke omgeving van 

Noordwijk  gebaseerd op een beroemde Italiaanse bel canto opera waarbij geauditeerd wordt voor 

professionals en amateurs voor musici en acteurs. 

Projectplannen  2014 

Voorjaar 2014 -Stilstaan Herdenken Beleven: Uitvoering van de Johannes Passion van Johann 

Sebastian Bach in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk-Binnen in de periode mei 2014. 

Zomer 2014 -Verborgen Klanken: wekelijks theaterproject met historische rondwandelingen, in de 

periode juli/augustus 2014 

Projectplannen 2015 

Voorjaar 2015 -Stilstaan Herdenken Beleven: kleine productie met koor en muziek rond de 

herdenkingsdagen van mei 2015. 

Zomer 2015 -Muziektheaterproductie op locatie gebaseerd op de Noordwijkse geschiedenis en/of 

een zeeverhaal . 
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