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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016
voor publicatie

Baten
Opbrengsten uit concerten 30188
Subsidies/sponsoring 75039
Rente 243

Totale baten 105470

Lasten Concerten
Musici 61613Musici 61613
Overige projectkosten 19872
Totaal Projecten 81485

Lasten Organisatie
Huisvesting, kantoor en ict 12029
Algemene kosten, programmering, promotiekosten en advieskosten 10138
Totaal Overige 22167

Totale lasten 103652

Resultaat 1818



 
 
aanvulling op ANBI Publicatiecijfers 2016/2017: 
Bestuur en raad van toezicht van Ad Mosam BaRock voeren hun werkzaamheden uit 
zonder enige vorm van financiële beloning. Wel hebben zij recht op vergoeding van 
onkosten, waaronder reis- en vergaderkosten.  
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Profiel instelling
2.1 Missie, visie en profiel van Ad Mosam 

In augustus 2017 heeft Ad Mosam besloten het roer om te gooien en haar identiteit (profiel), missie en
doelstellingen aan de nieuwe tijd aan te passen en meer toekomst besteding te maken. Dit heeft geleid
tot een Beginselprogramma, 
Dit Beginselprogramma is in de zomer voorgelegd aan de Gedeputeerde, relevante ambtenaren van de
Provincie,  de Denktank van de Provincie en de Gemeente Sittard-Geleen. Zij hebben positief op het
Beginselprogramma en de initiatieven gereageerd en Ad Mosam aangemoedigd op deze weg verder te
gaan.

Onderstaande tekst is afkomstig uit het Beginselprogramma (dat voor de volledigheid ook nog als
bijlage bij deze aanvrage is toegevoegd) en biedt een concrete invulling aan de missie, de visie en het
profiel van Ad Mosam.

Uit het Beginselprogramma
In 1994 ontstond Collegium Ad Mosam, een barok ensemble ‘grosso’ van koor, solisten en orkest. Het
gezelschap verbond zich met Sittard en voerde in de regio grote werken uit, zoals Bach Passionen,
Lutherse Missen en Monteverdi’s Mariavespers. Ad Mosam werd een ensemble van professionals, dat
steeds opnieuw werd samengesteld: een voor elke uitvoering unieke en optimaal passende groep
musici.
Met de jaren maakte Ad Mosam uitstapjes naar kamermuziek, naar uitvoeringen in de rest van
Nederland, in België en de Duitse grensstreek, naar werken van onbekende componisten, naar
experimenten met jazzmusici en naar optredens voor en met kinderen. Sommige waren een absoluut
succes, maar bleven bij een uitstapje. Andere werden een vast onderdeel van het programma, zonder
steeds op de gewenste publieksbelangstelling te mogen rekenen. 

In 2019 bestaat Ad Mosam Sittard Barok Ensemble 25 jaar. Het wordt het jaar van het derde Sittard
Barock Festival. Het markeert het begin van een nieuw Ad Mosam met een nieuwe identiteit, nieuwe
ambities en een herkenbaar en vast jaarprogramma. De identiteit wordt uniek maar herkenbaar. Het
programma wordt stevig. De ambities vragen twee jaar om te worden verwezenlijkt. In zijn 26ste jaar
moet Ad Mosam zover zijn: het gezelschap is dan weer een ensemble grosso; het combineert liefde
voor pure barok met een handreiking naar moderne rock; het biedt als wisselende groep van ervaren en
professionele musici een leerpodium voor jong talent. Het collegium wordt Ad Mosam Sittard BaRock.

Identiteit
Artistiek leider Huub Ehlen heeft met Ad Mosam veel bereikt. Het ensemble heeft een uitstekende
naam opgebouwd. Toch heeft hij er behoefte aan om de identiteit van Ad Mosam in een nieuw
beginselprogramma vast te leggen. 

Het Sittard Barock Festival 2017 is daarvoor de belangrijkste aanleiding. Deze tweede editie is door
kenners en betrokkenen tot een groot succes uitgeroepen en kreeg fors meer bezoekers. Ad Mosam,
verantwoordelijk voor de artistieke leiding en een groot deel van de muzikale uitvoering, heeft samen


