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STICHTING TROMP MUZIEK BIËNNALE 
VERSLAG VAN HET BESTUUR IN HET BOEKJAAR 2020 
 
 
1. INLEIDING 
Dit bestuursverslag beslaat het jaar 2020, de tweede helft van de biënnaleperiode 2019-2020.  
 
In het begin van 2020 werd de wereld opgeschrikt door het coronavirus. De situatie is door de 
pandemie in het hele jaar buitengewoon geweest, zowel binnen Nederland als internationaal 
gezien. Ook aan het eind van het verslagjaar was de situatie nog niet hersteld. De maatregelen die 
zijn genomen door overheden wereldwijd hebben een grote impact op de mogelijkheden en tot 
het ten uitvoer brengen van alle activiteiten gehad, uiteraard ook voor TROMP. Hoewel wij ons 
het tweejaarlijkse concours en festival en in het bijzonder de 50-jarige jubileumeditie heel anders 
hadden voorgesteld, zijn wij erin geslaagd een groot aantal van de geplande activiteiten uit te 
voeren. Met enige trots kijkt TROMP erop terug dat het gebruik heeft kunnen maken van diverse 
middelen om het concours door te kunnen laten gaan. De innovaties die daarbij werden toegepast, 
zouden zonder het coronavirus mogelijk niet zo voortvarend zijn doorgezet. Zij bieden bovendien 
nieuwe mogelijkheden voor de toekomst.  
 
 
2. BESTUUR EN PROJECTBUREAU 
Het bestuur van de stichting was in de verslagperiode als volgt samengesteld: 

• hr. M. (Marijn) ten Harmsen van der Beek (t/m 31 december) voorzitter 
• hr. S.A. (Stefan) Suy      penningmeester 
• mevr. mr L. (Lidia) Ritzema      secretaris 
• mevr. M.C. (Marina) Starmans-Gelijns    bestuurslid  
• hr. S.J. (Sven) Billet (t/m 31 december)    bestuurslid 
• hr. M.C. (Mark) Braafhart (tot 1 maart)    bestuurslid 

 
Mevr. Annelie Gelijns-Tromp, dochter van de oprichter en honorair bestuurslid sinds november 
2009, heeft blijvend spreekrecht in de TROMP bestuursvergaderingen. Dat recht bestaat ook voor 
de vertegenwoordiger van de Stichting Vrienden. 
 
Het bestuur heeft in het verslagjaar 4 keer vergaderd per videoverbinding, en heeft 1 maal 
vergaderd in Muziekgebouw Eindhoven, waarbij de coronamaatregelen in acht werden genomen. 
Verder waren er uiteraard de nodige contacten in kleiner verband.   
 
Het (onbezoldigde) stichtingsbestuur is zelf eindverantwoordelijk voor zowel beleid als 
uitvoering en ziet toe op het eigen functioneren. Een en ander is nader uitgewerkt in 
dienovereenkomstig geformuleerde statuten. In het verslagjaar trad Mark Braafhart om 
persoonlijke redenen af. Volgens het rooster van aftreden zijn Marijn ten Harmsen van der Beek 
en Sven Billet in het verslagjaar afgetreden.  
 
De voorbereiding van het TROMP Concours en Festival van 2020 en de mogelijke 
(nood)scenario’s met de inhoudelijke en financiële gevolgen stonden in de vergaderingen van het 
bestuur centraal en werden uitvoerig met het projectbureau doorgenomen.  
 
Daarnaast werd er in het verslagjaar in samenwerking met Muziekgebouw Eindhoven met 
regelmaat gesproken over en ook oriënterend gezocht naar vervanging binnen het bestuur nu 
einde jaar de voorzitter en een gewoon bestuurslid zich bevonden aan het einde van een 
bestuurstermijn. Er wordt daarbij gezocht naar een bestuurslid met expertise op het gebied van 
sponsorwerving. Door middel van een statutenwijziging is het aantal bestuursleden aangepast 
van minimaal 5 bestuursleden naar minimaal 3. Ultimo 2020 bestond het bestuur uit 3 leden, 
waaronder Marina Starmans, kleindochter van de stichter.  
 
Bij het zoeken naar en aanstellen van bestuursleden zal in 2021 ook worden gekeken naar de 
samenstelling in het licht van de Code Diversiteit en Inclusie.  
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Onder verwijzing naar art. 15.4 van de statuten kan in dit bestuursverslag worden bevestigd dat 
de organisatie en ook de operationele uitvoering voldoet aan de in de Cultural Governance Code 
genoemde principes. In het licht van het biënnale karakter van TROMP moet worden opgemerkt 
dat niet jaarlijks, maar per concourscyclus en dus tweejaarlijks in de diepte wordt gepland, 
geëvalueerd en gerapporteerd. Conform code, statuut en reglement heeft het bestuur gedurende 
de verslagperiode met regelmaat beleid en executie tegen het licht gehouden en waar nodig 
bijgesteld.  
 
Onder supervisie van artistiek manager Frank Veenstra opereert het TROMP Projectbureau, 
bestaande uit medewerkers van Muziekgebouw Eindhoven die uitsluitend aan en voor TROMP 
werken: 

• hr. drs. A. (Arthur) van der Drift   – projectmanager (1 fte)  
• mevr. S. (Sanne) Stryczek  – marketing en communicatie (0,4 fte) 

 
De personen die voor de organisatie werken worden geen van allen hoger bezoldigd dan 100% 
van de bezoldiging van een minister (WNT). De Code Diversiteit en Inclusie kreeg in het 
verslagjaar nog geen specifieke aandacht in het personeel van Muziekgebouw Eindhoven. TROMP 
kent voor het Concours echter een cultureel diverse kandidatuur en alle door TROMP 
georganiseerde activiteiten hebben een inclusief karakter.  
 
 
3. ACTIVITEITEN 

 
A. Concours – International TROMP Percussion Competition 2020, The Online Edition  

In maart werd nog niet voorzien dat de coronacrisis en beperkende maatregelen ook de periode 
van de biënnale in november zouden beslaan. In de besprekingen tussen het Tromp bestuur en 
Muziekgebouw Eindhoven werd afgesproken de situatie en de mogelijkheden goed te monitoren 
en uiterlijk in september te bepalen of het Concours doorgang kon vinden, al dan niet online. De 
voorselecties in mei gingen door op de gebruikelijke wijze: geluidsopnamen werden geüpload in 
het bestaande TROMP digitale aanmeldingssysteem. Van de 78 inzendingen van slagwerkers uit 
19 landen werden er 30 kandidaten geselecteerd.  
Gelet op de overheidsmaatregelen werd in september besloten om het concours virtueel online 
door te laten gaan. Daartoe werd contact gezocht met de International Khachaturian Competition 
in Jerevan, Armenië, omdat zij de editie in juni 2020 van het vioolconcours al op virtuele wijze 
hadden uitgevoerd. De speciaal voor dat concours door het Armeense Codics ontwikkelde app is 
door dat bedrijf in onze opdracht aangepast voor TROMP. Door het gesloten systeem van deze 
app konden we ervoor zorgen dat de 27 overgebleven deelnemers hun video’s opnamen met 
maatregelen om tot een fair playing level field te komen. Zo werd het aantal testvideo’s per 
kandidaat beperkt, kon er uitsluitend met iPhones of iPads van een recente generatie worden 
gewerkt, waarbij alleen het gebruik van de daar geïntegreerde camera mogelijk was. Verder was 
het voor de deelnemers niet mogelijk de video’s te bewerken en kreeg iedereen een beperkte en 
in lengte gelijke upload-periode toegewezen. De jury werkte met een eigen online 
beoordelingsdashboard waar het gehanteerde juryreglement voor een online concours was 
ingebouwd.  
Het systeem met de app voor deelnemers en het dashboard voor de jury bleek uitstekend te 
functioneren. Alle bijdragen voor de voorronden en de halve finale werden op 7, 8 respectievelijk 
16 november gestreamd en waren via de website van TROMP en op platforms als Facebook en 
YouTube te zien. Tijdens de eerste en tweede ronde is onze website 5.700 keer bezocht en hebben 
we 3.300 mensen bereikt. Na de nodige lessen en inzichten vanuit de voorronden is de halve 
finale zowel op de website als via de Facebookpagina uitgezonden. Daarnaast is een video-editor 
ingeschakeld om de optredens te voorzien van een herkenbare opmaak en introductie. Een derde 
deel van de bezoekers kwam vanuit de sociale mediakanalen naar de website. In totaal zijn er aan 
het eind van het verslagjaar bijna 13.000 mensen bereikt met het uitzenden van de halve finale op 
Facebook. 
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De Finale van het Concours op 22 november met de drie finalisten vond noodzakelijkerwijs ook in 
aangepaste vorm plaats. Vooraf wisten we dat het geen haalbare optie zou zijn om alle finalisten 
naar Nederland te laten reizen.  
Er is gekozen voor een combinatie van het live spelende en coronaregels volgende 
Asko|Schönberg met de opgenomen solopartijen van de finalisten geprojecteerd op het 
concertpodium van de Grote Zaal van Muziekgebouw Eindhoven. Holografisch, zodat het online 
leek alsof er sprake was van een live concert waarin de solisten met het ensemble samen 
speelden. Alles met de hulp van een ervaren crew onder leiding van Marcel Geraeds. De regie van 
de stream was in handen van Jan Fabel. Dirigent Gregory Charette zorgde ervoor dat de opnames 
van de finalisten en de ensemblepartij van Asko|Schönberg in alle gevallen spatgelijk tot klinken 
werden gebracht. De presentatie op het podium werd gedaan door Ab Nieuwdorp waarbij via 
ZOOM nog voor interactie werd gezorgd met een (virtueel) publiek, de finalisten en de juryleden. 
De livestream van de Finale bereikte 2.045 unieke kijkers. Tijdens het juryberaad werd, ook 
holografisch op het podium, een vooraf opgenomen optreden gestreamd van Kai Strobel, winnaar 
van TROMP 2018. Hij speelde zowel solo als met zijn trio Boum Percussion en danseres Louiza 
Avraam. Voor de publieksprijs konden kijkers van de stream online stemmen via een Google 
stemformulier, wat ruim 700 stemmen opleverde. Achteraf keken tot eind 2020 nog eens 6.000 
personen naar de opname van de Finale via onze website en sociale mediakanalen.  
 
Vanaf het moment dat het besluit was genomen het Concours digitaal te organiseren, voegden wij 
in de communicatie The Online Edition toe, een aanduiding die ook werd en zal worden gebruikt 
bij alle gepubliceerde lijsten met prijswinnaars.  
 
Prijzen en juryleden TROMP 2020, The Online Edition 
 
Eerste prijs: € 15.000 werd op 22 november online uitgereikt aan: 
- Agostinho Sequeira (Portugal) 
 
Tweede prijs: € 10.000 werd op 22 november online uitgereikt aan: 
- Nozomi Hiwatashi (Japan) 
 
Derde prijs: € 7.000 werd op 22 november online uitgereikt aan: 
- Meng-Fu Hsieh (Taiwan) 
 
Vrienden van TROMP Publieksprijs: € 3.000 werd op 22 november online uitgereikt aan: 
- Agostinho Sequeira 
De Publieksprijs werd opnieuw door de Stichting Vrienden van TROMP ter beschikking gesteld. 
 
Jan Pustjens Persprijs: € 2.000 werd op 22 november online uitgereikt aan: 
- Agostinho Sequeira 
De Persprijs werd voor de tweede keer beschikbaar gesteld door de Jan Pustjens Foundation. 
 
De Annelie, prijs van de Jeugdjury werd dit jaar niet uitgereikt omdat door covid19 geen jeugdjury 
kon worden samengesteld.  
 
Willem Vos prijs: € 500 voor de beste uitvoering van een Nederlands werk werd op 8 november 
online uitgereikt aan:  
- Nozomi Hiwatashi 
 
TROMP Compositieprijs: € 1.500 werd op 19 november uitgereikt aan: 
- Leo Lehtinen van het Koninklijk Conservatorium Den Haag voor zijn compositie How Sauce 
Sounds. 
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Juryleden TROMP 2020 
 
Vakjury 
Michael Burritt (Verenigde Staten)  
Alexandre Esperet (Frankrijk)  
Momoko Kamiya (Japan)  
Arnold Marinissen (juryvoorzitter, Nederland)  
Mark Pekarsky (Rusland)  
Ruwen Yang (China)  
Yi-Ping Yang (Taiwan)  
 
Persjury (prijs: Jan Pustjens Persprijs) 
René van Peer (voorzitter, Eindhovens Dagblad)  
Erk Willemsen (Slagwerkkrant)  
 
Jury TROMP Compositieprijs 
Marijn ten Harmsen van der Beek (voorzitter)  
Bert Palinckx (November Music)  
Davo van Peursen (Donemus)  
Janco Verduin (componist)  
 
 
Opdrachtcomposities 
Voor de zesde keer kende het concours twee opdrachtcomposities.  
- Finale: Judd Greenstein (Verenigde Staten), Move Like This (12’, 2020), slagwerkconcert 
gecomponeerd voor TROMP 2020 in opdracht van TROMP Percussion Eindhoven. Het werk 
beleefde op 22 november 2020 zijn wereldpremière in uitvoeringen door de drie finalisten 
virtueel in samenspel met Asko|Schönberg onder leiding van Gregory Charette  
- Halve Finale: Kieran Brunt (Verenigd Koninkrijk), Cold tingle of infinity (7’, 2020), een werk in 
drie delen voor vibrafoon en tape, gecomponeerd voor TROMP 2020 in opdracht van TROMP. In 
de halve finale op 16 november werd de compositie door de acht semifinalisten gestreamd.  
 
 

B. Festival TROMP 2020 
Tegelijk met het besluit in september om het Concours online door te laten gaan, werd besloten 
ook de festivalonderdelen die nog konden worden georganiseerd binnen de regels en richtlijnen 
van de overheid door te laten gaan. Dat betekende concerten waarbij helaas slechts in Nederland 
woonachtige musici waren betrokken. Het festivalprogramma werd live gestreamd vanuit de 
Kleine Zaal van Muziekgebouw Eindhoven zonder publiek in de zaal. Uiteraard vielen er door de 
maatregelen concerten van het programma af. Daaronder de Masterdrummers of Burundi en het 
op 13 november geplande openingsconcert met de gebroeders Jussen, het Musa vocaal ensemble 
en 6 slagwerkers waar o.a. Les Noces van Stravinsky op het programma zou staan. Het idee was 
hiermee het 50-jarig jubileum groots te vieren. We hopen TROMP 2022 in live-concerten alsnog 
een jubileumkarakter te kunnen geven.  
 
Het online festivalprogramma zag er als volgt uit:  
 
Donderdag 12 november, Sneak preview 
Havelok Percussion Group met werken van Ruud Wiener en Philip Glass 
 
Zaterdag 14 november, 50 Jaar TROMP – The Event 
Dominique Veeshouwers presenteert zijn Playground.  
 
Woensdag 18 november, Canto Ostinato 
Het Mallet Collective speelt Canto Ostinato van Simeon ten Holt.  
 
Donderdag 19 november, Compositiewedstrijd TROMP 2020 
Compositiewedstrijd voor studenten Nederlandse conservatoria.   
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Vrijdag 20 november, 50 Years TROMP – A March to Victory, videodocumentaire 
Vanuit de Kleine Zaal van Muziekgebouw Eindhoven werd een nieuw gemaakte documentaire 
over 50 Jaar TROMP en de winnende slagwerkers van de afgelopen 10 jaar gestreamd.  
 
Zaterdag 21 november, Juryconcert 2020 
Het concert door de juryleden van het concours werd live gepresenteerd vanuit de Kleine Zaal van 
Muziekgebouw Eindhoven door juryvoorzitter Arnold Marinissen die daar ook speelde. Daarnaast 
werden live gestreamde en vooraf opgenomen werken door de andere juryleden tot klinken 
gebracht.  
 
 

C. Educatieve projecten  
Ondanks de beperkende maatregelen, konden diverse educatieve activiteiten in 2020 wel 
doorgang vinden. Er werden in totaal 7 meerdaagse TROMP projecten voor het primair onderwijs 
uitgevoerd door het Fort van de Verbeelding en Percussion Friends. In het programma dat in het 
kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit namens de Gemeente Eindhoven door 
Cultuurstation werd gesuperviseerd, stond de door Fort voor TROMP ontwikkelde 
Schoolpleinorkest centraal. Daarnaast werd het programma van Percussion Friends onder de titel 
Drum je Vrij op meerdere scholen uitgevoerd.  
 
Het oorspronkelijk in samenwerking met AMPA van het Fontys Conservatorium in Tilburg 
geplande seminar kon door de coronamaatregelen helaas niet doorgaan. In 2022 hopen we alsnog 
een groot seminar te kunnen opzetten met deze partij en veel inbreng van de TROMP laureaten 
van het afgelopen decennium.  
 
In het live gestreamde lunchpauzeconcert op donderdag 19 november vond de TROMP-
compositiewedstrijd plaats. Jonge componisten die studeren aan het Conservatorium van 
Amsterdam, AMPA Tilburg en het Koninklijk Conservatorium Den Haag gingen de uitdaging aan 
en schreven een nieuwe compositie met een centrale rol voor slagwerk.  
 
In het verslagjaar vond rondom de Jan Pustjens Focus Day op 27 januari een TROMP Repertoire 
Day met So Percussion’s Jason Treuting en TROMP 2018 laureaat Elliott Gaston-Ross. Overige 
edities van Repertoire Days konden door de reisbeperkingen helaas geen doorgang vinden.  
 
 
4. FINANCIËN 
 
Door de grote wijzigingen in voorgenomen activiteiten, zijn er afwijkingen te zien in de 
Jaarrekening op verschillende posten.  
 
Aanvullend op de Jaarrekening 2020 geldt het navolgende commentaar: 
 
Baten 
De publieksinkomsten zijn lager uitgevallen dan begroot doordat inkomsten uit recettes 
achterwege zijn gebleven vanwege de beperkende coronamaatregelen. Omdat het concours alleen 
online is gehouden, werden de inschrijfkosten voor deelnemers verlaagd.  
 
Het Fonds Podiumkunsten verleende een aanvullende subsidie van € 31.800 in het kader van de 
Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19. Een bedrag van 
€ 10.000 daarvan reserveren we voor live concerten, die in de periode voorafgaand aan de 
volgende biënnale kunnen worden uitgevoerd. Er zijn bijvoorbeeld plannen om het 
oorspronkelijke programma van Playground van Dominique Vleeshouwers, live met meerdere 
uitvoerenden, onder TROMP-vlag plaats te laten vinden in Muziekgebouw Eindhoven tijdens het 
STRP-festival in april 2022. Ook willen we alle concourswinnaars van TROMP 2020 in 
Muziekgebouw Eindhoven live aan het publiek voorstellen in 2021 of 2022.  
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De toegezegde bijdragen van het VSB Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds werden niet 
opgevraagd omdat die door de inhoudelijke veranderingen in het festivalprogramma niet konden 
worden ingezet voor de onderdelen waarvoor zij waren aangevraagd.  
 
Uitgaven 
Doordat Concours en Festival online zijn gehouden en er over de gehele linie in het verslagjaar 
minder activiteiten konden worden uitgevoerd dan voorgenomen, zijn de kosten lager uitgevallen 
dan begroot. Er zijn echter niet-begrote bedragen uitgegeven voor de ontwikkeling van het online 
deelnamesysteem en de registratie en technische faciliteiten voor de streams. Een groot deel van 
die kosten is bekostigd vanuit het door FPK toegekende bedrag in het kader van de Regeling 
aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19.  
 
 
5. CONCLUSIE 
 
Ondanks de beperkende maatregelen en de buitengewoon grote nadelige gevolgen daarvan op de 
oorspronkelijke plannen is TROMP erin geslaagd de hoofdonderdelen van de Biënnale, het 
Concours, maar ook diverse onderdelen van het Festival op succesvolle wijze doorgang te doen 
vinden. Slagwerkers die zich inschreven lieten ons weten dat de voorbereiding in het ‘coronajaar’ 
op het Concours een van de weinige, zo niet de enige activiteit voor hen was om doelgericht en 
actief muziek te maken. Door het concours virtueel door te laten gaan konden we bovendien 
voorkomen dat TROMP zijn biënnale regelmaat zou moeten opgeven, wat zeker nadelige gevolgen 
zou hebben voor het potentiële deelnemersveld en de afstemming met andere internationale 
concoursen. Daarnaast kunnen we concluderen dat het goed was het concours zoals gebruikelijk 
te omgeven met het festival – helaas in een aangepaste vorm. Zo konden we nog iets van het 
jubileum overeind houden. Vijftig jaar na de oprichting van de biënnale zijn het nog steeds de 
jonge toptalenten die de kern vormen. Sinds de specialisatie in slagwerk in 2010 heeft TROMP 
hard gewerkt aan het vergroten van de zichtbaarheid, uitstraling en belang van ritme en percussie 
voor het internationale muziekleven. TROMP is uitgegroeid tot het toonaangevende 
internationale Concours voor slagwerk solo dat samen met het Festival een slagwerkevent is 
geworden dat zijn gelijke in de wereld niet kent.  
 
Door de nood gedwongen zijn er dit jaar bijzondere innovaties geïntroduceerd die een 
meerwaarde opleverden en perspectieven bieden voor toekomstige edities en die goed werden 
ontvangen door deelnemers en publiek. TROMP is veel te weten gekomen over het streamen van 
het Concours en Festival: van de samenwerking met technische teams tot en met de 
softwareontwikkelaar voor speciale tools op de website en een app voor de concoursdeelnemers 
hebben we veel geleerd. De nieuwe elementen willen we zeker ook gebruiken in toekomstige 
edities. Wij denken met de in het verslagjaar opgedane ervaring de kansen om met onze 
activiteiten online een groter internationaal publiek te bereiken beter kunnen benutten.  
 
 
 


