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1. Algemeen
De Herman Strategier Stichting heeft als belangrijkste doelstelling het beschermen, documenteren, ontsluiten, uitgeven, verspreiden en het doen uitvoeren van de werken die door
Herman Strategier (1912-1988) werd gecomponeerd.
Het jaar 2021 is een vooral rustig jaar geweest omdat door de corona-epidemie geen activiteiten mogelijk waren. Het bestuur van de stichting had op 23 februari en 14 november
2021 telefonisch contact.
Als gevolg van de corona-perikelen moest een voorziene uitvoering van de Arnhemsche
Psalm van Herman Strategier op 18 september 2021 worden afgelast.
2. Uitgaven composities
Deze activiteit past binnen de doelstelling van de Stichting: het verzamelen, documenteren,
ontsluiten en doen uitvoeren van werken van Herman Strategier.
In 2021 werden geen werken van Herman Strategier uitgegeven.

3. Nieuwsbrieven
In het verslagjaar 2021 heeft de Stichting slechts één Nieuwsbrief nr. 19 uitgebracht. Daarin werd vooral aandacht besteed aan de nieuwe uitgaven en komende activiteiten.
De nieuwsbrieven werden aan ca. 1000 relaties verzonden. In de nieuwsbrieven werd melding gemaakt van de op handen zijnde uitgaven en werden bijzondere concerten aangekondigd.
In het algemeen ondervinden de nieuwsbrieven een ruime belangstelling, gezien het feit dat
er regelmatig vragen aan de stichting worden gesteld en bestellingen worden geplaatst.
4. Voorbereiding uitvoering oratorium
In het kader van de doelstelling van de Stichting om composities van Herman Strategier tot
uitvoering te brengen, is de Stichting in overleg met verschillende organisaties om een van
de grote werken van Herman Strategier tot uitvoering te brengen. Het betreft het oratorium
“Arnhemsche Psalm” dat Strategier schreef in opdracht van de gemeente Arnhem bij gelegenheid van de 10e verjaardag van de Slag om Arnhem in 1944.
De uitvoering was voorzien op zaterdag 19 september 2020 in Musis Sacrum te Arnhem,
maar door de corona-omstandigheden werd deze uitvoering geannuleerd en verplaatst
naar voorlopig 18 september 2021.
Aansluitend kan gemeld worden dat ook deze uitvoering geannuleerd werd en werd verplaatst naar zaterdag 17 september 2022 eveneens in Musis Sacrum te Arnhem. Naast
deze psalm zal ook het Requiem van Herman Strategier worden uitgevoerd.
De Arnhemsche Psalm werd in 1955 in opdracht van de gemeente Arnhem gecomponeerd
door Herman Strategier ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de bevrijding.
De tekst werd geschreven door de Utrechtse dichter Jan Engelman. De première van het
werk vond plaats op 5 mei 1055 in Music Sacrum te Arnhem onder leiding van de componist.
Overige activiteit(en)
Het op 12 januari 2020 gegeven concert in Sociëteit de Vereeniging in Haarlem was aanleiding om met de Andriessen/DeKlerk Stichting nader te overleggen over de mogelijke uitgave van een cd met de strijkkwartetten van Hendrik Andriessen, Jan Mul, Herman Strategier
en Louis
Andriessen. In het verslagjaar werd deze uitgave voorbereid.

5. Website (www.hermansgtrategier.nl)

fi

Om ruime aandacht te schenken aan het werk van Herman Strategier heeft de stichting een
website laten ontwikkelen waarop alle relevante informatie over concerten, activiteiten, verkoop van biogra e en cd, publicaties en algemene informatie over de stichting te vinden is.

Door middel van deze website wordt getracht ruime aandacht te schenken aan de componist, dirigent, organist en docent Herman Strategier. Daarnaast wordt allerlei actuele informatie over de activiteiten van de stichting alsmede activiteiten van derden zoals concerten
met werken van Herman Strategier gepubliceerd.
De website sluit nauw aan bij de doelstelling van de stichting.
De website geniet een goede belangstelling getuige de reacties die via e-mail of anderszins
binnenkomen.

7. Bestuur
De samenstelling van het bestuur was in het verslagjaar ongewijzigd.
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