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Stichting Kamermuziek Limburg (SKL) stelt zich ten doel om
de uitoefening van kamermuziek te bevorderen, in de meest
brede zin. Hiertoe organiseert SKL jaarlijks in de zomer het
Orlando Festival & Concours en in het voorjaar een Orlando
Samenspelcursus.
Het Orlando Festival en het Orlando Concours vormen
een samenhangend geheel van uiteenlopende muzikale
activiteiten gedurende een aaneengesloten periode
van tien dagen. Het Orlando Festival is het oudste
kamermuziekfestival van Nederland en levert al sinds 1982
een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en promotie van
de kamermuziek in Nederland. Het Orlando Festival heeft
een goede internationale reputatie en neemt een unieke
positie in als enige grote festival voor kamermuziek in
zuidoostelijk Nederland, en brengt uiteenlopende groepen
van beoefenaars van kamermuziek en een breder publiek
samen in een uitnodigende festivalsfeer. Daarbij wordt
samengewerkt met de (Eu-)regionale muziekscholen, het
Conservatorium Maastricht, het Prinses Christina Concours, De
Zonnebloem, stichting Jong voor Oud, en de talrijke Limburgse
podia waarop het Orlando Festival zich manifesteert. SKL
streeft naar nieuwe samenwerkingsverbanden voor 2017-2020
met de philharmonie zuidnederland met het oog op speciale
masterclasses op Rolduc door het jaar heen.
Naast de hoogwaardige festivalconcertprogrammering
heeft het Orlando Festival van meet af aan groot belang
gehecht aan talentontwikkeling en educatie in brede zin
en voor alle niveaus van kamermuziekbeoefening, door
middel van ensemble-lessen voor amateurensembles, voor
jong talent, voor ensembles bestaande uit conservatorium
ensembles (Orlando Academy), alsook voor een select aantal
jonge beroepsensembles en zangers in de masterclass. Het
Orlando Festival is het enige festival in Nederland waar

talentontwikkeling op alle niveaus plaatsvindt. Deze
piramidevorm van het Orlando Festival is en blijft ook
internationaal gezien uitzonderlijk.
De doelgroepen van het Orlando Festival zijn zeer divers:
amateur- kamermuziekbeoefenaars van alle niveaus
en in leeftijd oplopend van 12 jaar tot senioren,
conservatoriumstudenten (van 18 tot 24 jaar) en de jonge
professionele kamermuziekensembles en zangers (tot 35
jaar). Met de manifestaties (concerten, lezingen, workshops,
masterclasses, openbare lessen) richt het festival zich op het
publiek uit de Euregio tot muziekliefhebbers uit het hele land.
Het Orlando Concours, sinds 2014 actief als opvolger van het
Charles Hennen Concours, richt zich op jonge internationale
kamermuziekensembles, met een gemiddelde leeftijd van 32
jaar, en is als zodanig het enige internationale concours voor
kamermuziekensembles in Nederland. Er bestaat een nauwe
inhoudelijke band tussen festival en concours, ook omdat het
concours geheel geïntegreerd is in de festivalperiode, zodat
de internationale juryleden tevens de masterclassdocenten
zijn. Beide evenementen vervullen een bijzondere rol in het
Nederlandse muziekleven door een structurele bijdrage aan
de talentontwikkeling en aan het ensemblespel als bijzondere
vorm van muziekbeoefening. De vaste festivallocatie, Hotel &
Conferentieoord Rolduc te Kerkrade, vormt een ideale plek voor
het festival. Niet alleen de ligging, maar ook de kwaliteit van
dit unieke monument maken het bijzonder geschikt voor het
Orlando Festival & Concours. Rolduc beschikt over voldoende
faciliteiten om alles onder één dak te brengen.
Het Orlando Festival & Concours verheugt zich in een ruime
aandacht van landelijke media. De radiozenders Radio 4, L1 en
de Concertzender verzorgen live uitzendingen en verslaggeving
vanuit Rolduc en de andere concertlocaties.

‘Very sensitive, with lots of
color and refinement and
character in the sound’
De jury over de winnaar van het Orlando Concours 2015, het Delta Pianotrio.
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1.1

SWOT ANALYSE

STERKE PUNTEN

ZWAKKE PUNTEN

Intern

Intern

● de jarenlange ervaring met het organiseren van het
festival & concours;
● de bijzondere programmering, sterk gevarieerd;
● de unieke masterclass formule;
● de hoge kwaliteit en vakkennis van docenten/musici/
juryleden die ook overgebracht wordt aan (concours)
deelnemers en publiek;
● het internationale netwerk waar gebruik van wordt
gemaakt;
● de formule waarbij het volgen van lessen gecombineerd
wordt met het geven van concerten;
● de combinatie van festivalformule met
concourselement;
● decennialang volgehouden kwaliteit.

● de kwetsbaarheid van het kleine team;
● de gehechtheid van een deel van de bezoekers aan
vaste patronen in het programma;
● de kenmerkende vergrijzing van de deelnemers;
● de beperkte relatie met het bedrijfsleven.

Extern

Extern

● de samenwerking met tal van externe partijen;
● de Euregionale en internationale positionering van
festival en concours in de muziekketen;
● het festival is het enige grote festival voor
kamermuziek in Zuidoost-Nederland;
● het concours is het enige Nederlandse
ensembleconcours voor internationale deelnemers;
● het festival is het enige festival in de wijde
(internationale) omtrek, waar het piramidemodel
gehanteerd wordt;
● de positieve waardering en financiering vanuit
provincie, gemeenten en fondsen;
● de sterke aandacht van Radio 4, L1 en de
Concertzender, voor festival en concours.

● de jaarlijkse onzekerheid over voldoende financiële
armslag;
● het sterk afhankelijk zijn van de besluiten van
sponsoren en fondsen;
● de onzekerheid van de raming van de eigen
inkomsten, met name van de recettes.

KANSEN
● samenbundeling van organisaties, kennis
en netwerken;
● Orlando Festival & Concours in Kerkrade als internationale trekpleister voor kamermuziekliefhebbers;
● vernieuwende vormen van kamermuziek;
● vernieuwende vormen van educatie;
● een sterkere positie van het concours in de
internationale markt;
● een krachtig aanbod van uitmuntende
kamermuziekuitvoeringen in het redelijk
schrale aanbod in Limburg.
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BEDREIGINGEN
● erfgoed klassieke muziek heeft het moeilijk in de
huidige tijd;
● de toenemende concurrentie van prestigieuze
festivals en concoursen in binnen- en buitenland.
● de beperkte omvang van het regionale publiek;
● de afnemende belangstelling van jongeren voor
het actief beoefenen van kamermuziek;
● de toenemende verschraling in de toekenning van
subsidies voor opdrachtcomposities;
● de beperkte sponsormogelijkheden;
● de vermindering en algehele afbouw van subsidie
van de gemeente Heerlen voor het concours.

De SKL zet zich in om nieuw publiek te vinden, in alle
leeftijdscategorieën. Hiertoe wordt contact gezocht met de
landelijke amateurinstellingen en orkesten. Ook de beoogde
samenwerking met Parkstad Limburg Theaters en met de
philharmonie zuidnederland zullen hopelijk bijdragen tot
een vergroting en vernieuwing van het publiek. Voor alle
categorieën van deelnemers wordt een gericht wervingsplan
gevolgd, met hulp van de muziekscholen, de conservatoria
en de (social) media. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
videoclips, die via de social media, Brava en L1 zullen worden
verspreid en uitgezonden. Voor de speciale formule van de
masterclass en het concours worden ook internationale
marketingnetwerken aangesproken.
De programmering beoogt zodanig breed te zijn, met een
wezenlijk aandeel van alle genres en stijlen binnen de
kamermuziek, dat een breder publiek wordt bereikt.
In de Euregio wordt uitbreiding van de locaties nagestreefd,
alsook in Midden en Noord Limburg, waar logistiek mogelijk.
De toegangsprijzen worden verhoogd, in de verwachting dat
hiermee de eigen inkomsten zullen stijgen.
Voorts wil de SKL nogmaals terdege onderzoeken in hoeverre
het mogelijk is om sponsors aan onderdelen van het Festival
& Concours aan zich te binden. Zorgvuldig zal worden bekeken
of er een uitbreiding en versterking van de organisatie in
personele zin mogelijk is.
1.2

LANGE TERMIJNDOELSTELLING

De SKL stelt zich ten doel om in 2020 het Orlando Festival &
Concours, en daarmee ook in hoge mate de bijzondere locatie
van deze evenementen op Rolduc te Kerkrade, een trekpleister
te laten zijn voor een groot aantal kamermuziekliefhebbers
uit de Euregio, uit de rest van Nederland en het nabije

buitenland. In artistieke zin tracht de SKL dit te bereiken door
een consequent hoogwaardige interessante programmering,
met een zo breed mogelijk verspreiding via de diverse media,
met name radio en televisie. Een consistent beleid van het
aantrekken van uitmuntende internationale kamermusici,
docenten en juryleden zal daarbij van groot belang zijn.
Bijzondere elementen zoals Gruppo Montebello, het grote
basis-ensemble van het Orlando Festival, de unieke opzet
van de Masterclass met meerdere muzikale docenten en extra
docenten voor interne communicatie, lichaamshouding en
het omgaan met podiumvrees, de speciale aanpak van het
Orlando Concours met de drie rondes voor alle ensembles,
de connectie van Concours met Festival, en de uitgebreide
loopbaanbegeleiding als onderdeel van de prijzen in de finale,
zullen extra aantrekkelijke pijlers zijn. SKL streeft ernaar
jaarlijks meer dan 6000 bezoekers/deelnemers te trekken voor
beide evenementen.
SKL verwacht dat het Orlando Concours in 2020 een sterke positie
inneemt in het veld van de internationale ensembleconcoursen,
met op zijn minst een krachtige springplankfunctie voor de
jonge ambitieuze concoursdeelnemers die zich richten op de
grotere internationale concoursen zoals het ARD concours,
Bordeaux, London, Osaka, Melbourne en Banff.
Een brede marketing strategie op diverse fronten ondersteunt
dit streven.
In zakelijk opzicht hoopt SKL in 2020 dermate gezond
te zijn dat met een goede verhouding tussen reguliere
structurele subsidie en eigen inkomsten een optimaal
sterk Orlando Festival & Concours gerealiseerd kan worden,
met een groot afzetgebied op talloze fraaie locaties in
Limburg en de Euregio en een brede verspreiding van
de internationale reputatie van de kwaliteit van beide
evenementen.
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De kernactiviteiten van SKL zijn enerzijds gericht op educatie
en talentontwikkeling en anderzijds op het presenteren van
gevarieerde festivalconcerten met interessante kamermuziek.
Voor de Cultuurplanperiode 2017-2020 stelt SKL zich ten doel
om de in de loop van de afgelopen drie decennia opgebouwde
kwaliteit en reputatie te handhaven en -waar mogelijk- op
een hoger plan te tillen.
SKL heeft de ambitie het Orlando Festival & Concours een
evenement te maken met een grote aantrekkingskracht
voor het regionale publiek en ook voor (nieuw) publiek
uit vele windstreken. Dit naar analogie van de buitenlandse
voorbeelden, zoals het Marlboro Festival (V.S.), het Spoleto
Festival (V.S.) en de festivals in Europa die, net als het Orlando
Festival in Kerkrade, een groot en vaak ook internationaal
publiek trekken naar een kleine stad of regio, door middel
van interessante concerten, de programmering van unieke
aanvullende manifestaties op een aantrekkelijke historische
locatie, omgeven door een bijzonder landschap.
2.1

PROGRAMMERING

De programmering van de circa 22 avond- en middagconcerten
in Limburg en de Euregio wordt gekenmerkt door een
grote variatie in het aanbod van bijzondere kamermuziek
in hoogkwalitatieve uitvoeringen. De geboden muziek
omvat kenmerkend repertoire uit de barok, de klassieke
periode, de romantiek, de twintigste eeuw en de 21ste
eeuw. Van belang blijft het optimaal presenteren van
de belangrijkste composities uit de kamermuziekcanon van de afgelopen driehonderd jaar, ook omdat het
concertaanbod van relevante kamermuziekcomposities
in Limburg nog betrekkelijk schraal is. Bovendien zullen
juist die meesterwerken geprogrammeerd kunnen worden
die buiten de standaard kamermuziekbezettingen vallen,
waardoor ze vaak buiten het bereik van het publiek blijven. Er
zal daarnaast aandacht besteed worden aan nieuw en recent
werk van Nederlandse componisten, alsmede aan de ‘vergeten
generaties’ van oudere Nederlandse componisten, reikend van
Alphons Diepenbrock en Willem Pijper tot Kees van Baaren en
diens tijdgenoten. Daarbij is het de intentie van SKL jaarlijks
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een bekend Nederlandse componist als ‘huiscomponist’ uit
te nodigen, van wie enkele kamermuziekwerken tijdens het
festival ten gehore zullen worden gebracht, bij voorkeur
vergezeld van de eerste uitvoering van een opdrachtwerk. De
huiscomponist is aanwezig bij alle repetities en geeft lezingen
en toelichtingen. Als speciale rode draad wordt er sinds 2015
jaarlijks op de slotconcerten een programma gepresenteerd
met kamermuzikale bewerkingen van groot symfonisch
repertoire, afkomstig uit de archieven van de Weense ‘Verein
für musikalische Privataufführungen’, uit te voeren door Gruppo
Montebello, bestaande uit ongeveer vijftien Orlando Festivalmusici, aangevuld met instrumentale en vocale solisten. Dit
programma wordt door middel van digitale geluidsregistratie
vastgelegd voor distributie op wijdere schaal. Tevens krijgt
het musiceren op historische instrumenten een grotere rol
toebedeeld dan voorheen het geval was. Buitendien zijn ten
opzichte van het verleden de ensemblebezettingen uitgebreid.
Die lopen van solowerken via liederen, instrumentale duo’s,
pianotrio’s en strijkkwartetten, tot bijzondere combinaties van
andersoortige kwartetten tot en met nonetten en uiteindelijk
de maximale formatie van Gruppo Montebello, bestaande
uit blazers, strijkers en toetsinstrumenten, met incidenteel
slagwerk.
2.2

DE ORLANDO MUSICI EN DOCENTEN

Bij de keuze voor de meest excellente uitvoerende musici, zo’n
25 gerenommeerde internationale uitvoerende kunstenaars,
laat SKL zich mede leiden door de geschiktheid en bereidheid
van deze musici om op alle niveaus les te geven, aangezien
dit het huidige beleidsuitgangspunt van het Orlando Festival
& Concours is. Uit deze musici worden steeds vijf juryleden
voor het Orlando Concours gekozen, waarmee een vruchtbare
verbinding tussen concours en festival ontstaat, omdat de
deelnemers aan het concours vervolgens tijdens het festival
ook bij de juryleden in de masterclass lessen kunnen nemen.
Vanouds was het festival een trefpunt van Nederlandse en
incidenteel ook internationale musici. Sinds 2015 wordt er
meer gericht gezocht naar bijzondere musici en ensembles
die gedurende het lopende seizoen niet of nauwelijks op de

Nederlandse podia te horen zijn. Het aandeel buitenlandse
musici is daarom ook substantiëler dan voorheen. Daarbij
is er steeds een kern van minstens één jong en gelauwerd
strijkkwartet, dat ook deel uitmaakt van Gruppo Montebello,
en een pianotrio, met incidenteel een blaaskwintet. Voorts
wordt jaarlijks minimaal één vocalist(e) uitgenodigd, die
naast concertoptredens de masterclass zang verzorgt en
aan alle andere categorieën van deelnemers lessen geeft. Er
wordt gestreefd naar een mengeling van roulatie, vernieuwing
en vooral ook herkenning van de typische Orlando-musici,
waarbij mede door intensieve samenwerking in en met Gruppo
Montebello dit ensemble het bindende element vormt. Voor
de verschillende deelnemers aan het educatieve programma is
het interessant en inspirerend om les te krijgen van ervaren
musici en docenten die overwegend juist niet via de gangbare
kanalen in Nederland werkzaam zijn. Hiermee krijgt het
Orlando Festival ook in dit opzicht een uniek karakter.

in Zuid-Limburg. De avondconcerten, met naast het optreden
van de uitvoerende Orlando-musici ook steeds een bijdrage
van de geselecteerde ensembles uit de masterclass, zullen
vooraf worden gegaan door een welkom met korte inleiding
door de Artistiek leider. Daarmee wordt niet alleen betekenis
gegeven aan gastheerschap, maar tevens werk gemaakt van
publieksbinding.

2.3

2.3.3

CONCERTEN

De vele concerten (naast de circa 22 middag- en
avondconcerten vinden er zeker 25 regio- en lunchconcerten
plaats) richten zich in eerste instantie op een breed publiek
om het kamermuziekgenre optimaal onder de aandacht
te brengen. Daarom worden de concerten ook inhoudelijk
gevarieerd geprogrammeerd. Aanvankelijk vond het Orlando
Festival uitsluitend op Rolduc plaats. Vervolgens werd ook
in het Theater Kerkrade geprogrammeerd. Met het oogmerk
om breder in de provincie aanwezig te zijn, is in de laatste
jaren in toenemende mate samenwerking gezocht met diverse
culturele organisaties, zoals Parkstad Limburg Theaters
Heerlen, Theater aan het Vrijthof Maastricht, Openluchttheater
Valkenburg en Kloosterbibliotheek Wittem. Voorts is de Euregio
in beeld gekomen. Dit heeft onder meer geleid tot structurele
samenwerking met Aken, Duitsland. Inmiddels zijn de Orlando
Festival concerten over tientallen locaties gespreid, waarbij
in een volgende fase ook concerten in Midden- en Noord
Limburg gegeven zullen worden. Zo wordt in 2016 al in Venlo
geprogrammeerd.
Het is een langjarig Orlando-gebruik om met concerten het
publiek op te zoeken: in openbare ruimtes, bibliotheken,
seniorencomplexen, raadhuizen en andere geschikte, vaak
historische locaties. De concerten vormen daarnaast een
belangrijk aspect van de talentontwikkeling omdat ook de
deelnemers aan de masterclass en de Orlando Academy hun
bijdragen kunnen leveren aan deze concerten. SKL wil voor de
komende Cultuurplanperiode het aanbod van kleine podia
in Limburg vergroten, door middel van het uitbreiden
van locaties in de regio Midden-Limburg (voor zover
logistiek haalbaar wat reistijd vanuit Kerkrade betreft) en het
exploreren van tot dusver onbenutte mogelijkheden, daarbij
zoekend naar kastelen, kerken en andere fraaie locaties, zodat
het festival nog meer dan voorheen aanwezig is in de regio.

2.3.1

AVONDCONCERTEN (12 OF MEER)

Tijdens het festival worden minimaal 12 avondconcerten
geprogrammeerd, verspreid over zeker zeven locaties in
Limburg en het aangrenzende buitenland, met het zwaartepunt

2.3.2

NAMIDDAGCONCERTEN (10)

Dagelijks zijn er op Rolduc namiddagconcerten van circa
een uur zonder pauze. De programma’s staan op hetzelfde
artistieke niveau als de avondconcerten, en worden ook
verzorgd door de Orlando Festival-musici en de ensembles uit
de masterclass. Ook deze concerten worden door de Artistiek
leider of door de uitvoerende musici mondeling toegelicht.

REGIOCONCERTEN (20 OF MEER)

In samenwerking met enkele kleinere podia en organisaties in
de regio programmeert het Orlando Festival zowel overdag als
’s avonds regioconcerten, bij voorkeur op bijzondere en fraaie
locaties. Het Orlando Festival zoekt het publiek op met
boeiende kamermuziek.
Bibliotheken en gemeentehuizen zijn goed bezochte publieke
voorzieningen die zich lenen voor (gratis) concerten. SKL
heeft hier al vele jaren positieve ervaringen opgedaan.
Voortbouwend op eerdere ervaringen zullen idealiter in de
periode 2017-2020 nóg meer gemeenten in Limburg worden
aangedaan. Daarmee kan het Orlando Festival & Concours zijn
naamsbekendheid en publieksbereik verder vergroten. Deze
optredens worden verzorgd door de ensembles en zangers
uit de masterclass en door conservatorium ensembles uit de
Orlando Academy.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van het feit dat onze
samenwerkingspartners meestal een vast publiek hebben en
over publiciteitskanalen beschikken die tot in de haarvaten
van de lokale gemeenschap reiken. Bij voorkeur worden
deze concerten op podia geprogrammeerd waarmee in de
afgelopen jaren positieve ervaringen zijn opgedaan, zoals de
Parkconcerten Maastricht, de Kopermolen (Vaals) en Bahnhof
Herzogenrath.

2.3.4

OVERIGE CONCERTEN

Afhankelijk van het aantal jeugddeelnemers en de locatie
worden voorafgaand aan de avondconcerten foyerconcerten
georganiseerd. Daarnaast worden, net als in de afgelopen
jaren, ook concerten door met name volwassen amateurs
georganiseerd
in
bejaardenhuizen.
Hiertoe
wordt
samengewerkt met ‘Muziek Jong voor Oud’ en De Zonnebloem.
Zo wordt ingespeeld op het maatschappelijk gegeven dat
veel mensen niet meer op eigen kracht naar een theater of
concertzaal kunnen komen, zeker in een vergrijzende regio
als Parkstad Limburg, en toch kunnen genieten van muziek.
9
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Het Orlando Festival heeft van oudsher een grote schare trouwe bezoekers en terugkerende actieve deelnemers. Met deze groep
wordt gedurende het jaar contact gehouden door middel van nieuwsbrieven en andere vormen van digitale communicatie.
SKL richt zich op diverse publiekscategorieën:
•
•
•
•
•

● concoursdeelnemers
● actieve deelnemers
(instrumentale en vocale leden van amateur-ensembles, conservatorium-ensembles en masterclass-ensembles)
● passieve toehoorders annex deelnemers op Rolduc
● regulier concertpubliek voor avond- en middagconcerten
● speciale bezoekers van andere programmaonderdelen, zoals het concours, de masterclass en lezingen.

Voor de komende periode is van belang om al deze verschillende soorten publiek zo veel mogelijk aan te vullen met nieuw publiek,
waarbij SKL zich met het oog op meer actieve deelnemers wervend gaat richten op landelijke amateurorkesten en op Belgische en
Duitse verenigingen voor amateurmuziekbeoefening. Ook wordt intensief samengewerkt met de landelijke conservatoria.
Voor de deelnemers aan het concours zoekt SKL optimale verspreiding van de digitale concoursflyer via internationale kanalen
en educatieve instellingen. Tevens wil SKL samen met de deelnemende podia komen tot een groter aandeel bezoekers uit de
regio, door middel van gezamenlijke publicitaire acties. Het streven is tevens gericht op meer landelijke bezoekers, variërend
van dagbezoekers tot festivalbezoekers voor de gehele periode. Hiertoe zal een actief beleid worden uitgezet met nog meer
aanwezigheid op landelijke radio en televisie, zoals Brava. Er zijn voor dit doel in 2015 al enkele promotionele videoclips
gemaakt. Het voornemen is om door het jaar heen ook concertregistraties van het Orlando Festival uit te zenden. Voorts zal
SKL in contact treden met landelijke en internationale culturele reisorganisaties, om gezamenlijk verblijfsaanbiedingen te doen.

‘Feest, met enthousiasme
gespeeld en bovendien voor
mij onbekende muziek
ontdekt.’
Concertbezoeker avondconcert Parkstad Limburg Theater Heerlen.
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4.1

ACTIVITEITEN

Het programma voor de deelnemers aan het Orlando Festival
heeft een sterk educatief karakter en is gericht op talent- en
kwaliteitsontwikkeling van individuele musici én ensembles,
zowel op amateurniveau als op het hoogste professionele
niveau. Dat gebeurt met dagelijkse lessen op alle niveaus, met
lezingen, met het bieden van een podium voor het geven van
concerten en door het aanbieden van workshops door experts
op gebied van lichaamshouding, ensemblecommunicatie en
beheersing van podiumvrees. Laatstgenoemde aspecten
krijgen in het reguliere muziekvakonderwijs doorgaans
nauwelijks of geen aandacht. Deze uitzonderlijke aanpak,
getiteld Music: mind, body & soul, werd door de deelnemers
aan de masterclass van 2015 zeer gewaardeerd en geprezen.
SKL is ervan overtuigd dat hiermee de jonge ensembles en
vocalisten een steviger ondergrond geboden wordt om hun
talenten te ontplooien. Dit zal blijvend een zeer waardevolle
aanvulling op het Orlando-programma zijn, te meer omdat
hiermee internationaal iets unieks wordt aangeboden. Veel van
de lessen en workshops zijn voor deelnemers en incidentele
bezoekers toegankelijk, zodat een grotere en bredere groep
hiervan kan profiteren.
Uitgangspunt bij de keuze van Orlando Festival-musici
en -docenten is dat men geëquipeerd is om met verve
en enthousiasme lessen te geven aan alle categorieën
deelnemers. Met ingang van 2016 geven daarom vrijwel
alle uitvoerende Orlando Festival-musici ook lessen in het
kader van de masterclass, zodat aan ieder ensemble een op
maat gesneden expertise wordt aangeboden. Er wordt geen
onderscheid meer gemaakt tussen het aanbod van docenten
voor de amateurs, conservatoriumstudenten en jeugd, en
de masterclass-docenten. Alleen leeftijd en niveau van de
deelnemers bepalen de plaatsing in de Orlando Academy.
Sinds 2015 worden ook instrumentale duo’s in alle categorieën
toegelaten. Vocalisten van uiteenlopende niveaus kunnen
zich met of zonder pianist inschrijven voor duo-lessen bij de
docent(e) zang, die tevens een beperkt aantal professionele
zangers zal coachen in de masterclass zang.
Sinds 2015 worden dagelijks lezingen verzorgd door Orlandomusici over de meest uiteenlopende onderwerpen met
betrekking tot de uitvoeringspraktijk en het leerproces.
In 2016 komt daar een nieuw educatief element bij: het
is vanaf nu voor iedere deelnemer mogelijk om naast de
reguliere ensemblelessen ook privélessen te volgen bij de
Orlando musicus naar haar of zijn keuze. Hiermee is ook
de ontwikkeling binnen het ensemble, amateur dan wel
professioneel, gediend.
Het Orlando Festival richt zich met dit brede en hoogwaardige
aanbod op:
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4.1.1

JONGE PROFESSIONELE ENSEMBLES EN VOCALISTEN VOOR
DE MASTERCLASS MUSIC: MIND, BODY & SOUL

Deze masterclass is bedoeld voor jonge professionele
ensembles die zich hebben toegelegd op de kamermuziek en
voor jonge professionele vocalisten (leeftijd tot 35 jaar),
die hun niveau en vaardigheden willen uitbreiden door het
volgen van de masterclass bij internationaal gerenommeerde
en ervaren docenten en specialisten.
Met ingang van 2015 heeft het Orlando Festival een radicaal
andere opvatting over het fenomeen masterclass voor
ensembles geïntroduceerd: waar vroeger in het algemeen
twee of drie strijkkwartetten op uitnodiging van het Orlando
Festival van één coryfee lessen kregen, zijn er nu meer en
gevarieerde ensembles, die van verschillende docenten
begeleiding krijgen. Ensembles worden na aanmelding en een
selectieprocedure uitgenodigd voor deelname. Nieuw is ook
dat een financiële bijdrage wordt gevraagd van de masterclassdeelnemers, waarmee aansluiting met de internationale
concurrentie wordt gezocht.
De masterclass voor ensembles staat in nauw verband met het
Orlando Concours, omdat alle juryleden van het concours ook
lessen geven tijdens de masterclass, waarvoor deelnemers
aan het concours zich tevens kunnen aanmelden. Er wordt
hiertoe een financieel aantrekkelijk arrangement aangeboden.
Zodoende wordt aan alle concoursdeelnemers, niet alleen aan
de finalisten, de mogelijkheid geboden om gedurende zeven
dagen intensief les te krijgen van de juryleden en hun Orlandocollega’s. De ensembles die zijn toegelaten tot de masterclass
treden frequent op tijdens de avondconcerten, naast (en waar
mogelijk samen met) de Orlando- musici. Bovendien krijgen
zij ook de kans om hun repertoire op de regioconcerten ten
gehore te brengen. Op deze wijze biedt het Orlando Festival
& Concours de deelnemende ensembles ook de broodnodige
podiumervaring.

4.1.2

JONGEREN EN CONSERVATORIUMSTUDENTEN:
ORLANDO ACADEMY

Voor deze groep zorgt het intensieve programma voor een
ontwikkelingsversnelling in het samenspel; het bevordert
tevens de muzikale kwaliteit van de individuele leden. Tijdens
het festival kan dankzij dagelijks contact met uitstekende
musici van naam, leeftijdgenoten én volwassen amateurs
grote vooruitgang worden geboekt. Bovendien vormen de
musici, deelnemers én bezoekers zowel bij de lessen als
bij concerten een publiek van kenners, hetgeen uiteraard
stimulerend werkt.
De Orlando Academy biedt jongeren en studenten tien dagen
lang een doorlopend programma in een inspirerende omgeving.
In vergelijking met het gangbaar aantal uren per jaar
kamermuziekonderwijs op de Nederlandse conservatoria
biedt het Orlando Festival maar liefst de helft van die uren
aan, en dan in een periode van negen dagen. Daardoor speelt

het festival een bijzondere rol in de vorming en motivatie van
jonge mensen die zich in de kamermuziek willen verdiepen en
een extra impuls daarbij goed kunnen gebruiken.
SKL streeft er naar vanaf 2016 meer conservatoriumensembles
voor de Orlando Academy aan te trekken, mede door ook
individuele lessen aan te bieden. Hiertoe worden de banden
met de landelijke conservatoria aangehaald, en zoveel
mogelijk concrete afspraken gemaakt over het afvaardigden
van conservatoriumensembles naar het Orlando Festival.

4.1.3

AMATEURENSEMBLES

Volwassen amateurs vormen vanaf het ontstaan van het Orlando
Festival een belangrijke doelgroep. Het festival ziet met grote
regelmaat eerdere deelnemers terugkeren. Om deze doelgroep
verder tegemoet te komen, is het sinds 2015 mogelijk zelf te
kiezen op welke dag men aan wil komen en vertrekken. Sinds
2015 worden in alle categorieën ook duo’s toegelaten en met
ingang van 2016 bestaat de mogelijkheid tot het volgen van
individuele lessen. De workshops voor masterclass-ensembles
vormen ook voor deze groep een zinvolle aanvulling op het
programma. Het intensieve programma, de ontmoeting en
de dialoog met conservatoriumstudenten en professionele
musici werkt naar alle kanten inspirerend en bevruchtend.
Sinds vele jaren nemen oudere amateurs met veel plezier
deel aan het festival. Zij hebben de blijvende ambitie hun
spelniveau te verbeteren en daardoor nieuwe inspiratie op te
doen. Daarnaast biedt het festival een podium aan deze vaste
ensembles zodat zij ook hun muzikale verrichtingen kunnen
etaleren. In 2015 is hiermee al een succesvolle aanzet gegeven
door deze ensembles op te laten treden voor leeftijdsgenoten
in seniorencomplexen.
Jeugdige amateurs hebben in het verleden structureel
deel uitgemaakt van het Orlando Festival, dankzij een
intensieve samenwerking met het Prinses Christina Concours.
Door het wegvallen van de financiële middelen om deze
kostbare categorie voor het festival te behouden, is het de
afgelopen jaren helaas niet mogelijk geweest om deze jonge
amateurmusici een plek te bieden. SKL gaat vanaf 2017
deelname aan het festival voor jonge amateurs weer mogelijk
maken, wederom in samenwerking met het PCC.
Het eerder opgerichte Orlando Orkest heeft tien jaar
succesvol gefunctioneerd, maar is in 2013 opgeheven
vanwege een te grote organisatorische belasting. SKL wil
voor de komende Cultuurplanperiode graag inzetten op kleine
ensembles, te vormen uit de PCC-kandidaten, waarbij nu
ook in deze categorie duo’s zullen worden toegelaten. Van
de PCC-musici is er overigens een aantal die in de categorie
conservatoriumstudenten vallen.
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4.1.4

BEZOEKERS

Het Orlando Festival biedt niet alleen een uitgebreid en
intensief programma voor actieve muziekbeoefenaars,
maar presenteert ook aan niet-actieve muziekliefhebbers
een volledig programma. Bezoekers van het Orlando Festival
& Concours kunnen dagelijks lessen, lezingen, masterclasses
en workshops bijwonen en de namiddag- en avondconcerten
bezoeken. Zij kunnen kiezen voor een dag-arrangement, een
meerdaags verblijf of een volledig festivalprogramma van tien
dagen, inclusief het Orlando Concours. Zo kunnen mensen
nader kennismaken met de wereld van de kamermuziek. Zowel
muziekliefhebbers die geen instrument (meer) bespelen als
zij die dat wel doen volledig participeren. Uiteraard zijn de
deelnemersbijdragen voor deze groep aangepast. Met ingang
van 2016 wil het Orlando Festival door middel van speciale
aanbiedingen nieuwe doelgroepen proberen te bereiken.
Daarbij wordt met name ingezet op een eerste kennismaking
door middel van kortverblijf.

4.2

OVERIGE ACTIVITEITEN

4.2.1

ORLANDO CONCOURS

Met ingang van 2014 organiseert SKL de voortzetting van
het voormalige Charles Hennen Concours. Het Orlando
Concours, dat plaatsvindt gedurende de eerste drie dagen
van het Orlando Festival, richt zich op jonge internationale
kamermuziekensembles met een maximale gemiddelde
leeftijd van 32 jaar, en is daarmee het enige internationale
concours voor kamermuziekensembles in Nederland.
De opzet van het Orlando Concours sluit aan bij de veeleisende
beroepspraktijk van het muziekleven en het concours vervult
een essentiële rol bij de noodzakelijke selectie van jonge
professionele ensembles. Uiteraard zijn er geldprijzen voor
de finalisten, maar er wordt door SKL meer belang gehecht
aan ondersteuning door middel van loopbaanbegeleiding
en talentontwikkeling in de vorm van educatie en
concertbemiddeling.
In 2014 vond op Rolduc een internationaal concours voor
strijkkwartetten plaats, de eerste editie van het Orlando
Concours. De belangstelling van de zijde van de internationale
jonge kwartetten was groot, hetgeen mede het hoge niveau
van de finalisten bepaalde.
In 2015 heeft een internationaal concours voor pianotrio’s
plaats gehad, met eenzelfde respons voor wat het aantal
ensembles betreft, maar waarbij het hoge niveau van 2014 zo
mogelijk nog werd overtroffen.
In 2016 is het internationale concours uitgeschreven
voor ensembles van drie tot zes musici, in alle mogelijk
samenstellingen, maar nu juist met uitzondering van
strijkkwartetten en pianotrio’s. Die zullen in de komende
jaren weer aan bod komen. Het Orlando Concours beoogt
op deze wijze, afhankelijk van het succes van de editie
2016, een driejarige cyclus te hanteren met deze drie
ensemblecategorieën. Dat betekent in 2017 wederom een
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concours voor strijkkwartetten, in 2018 een pianotrioconcours
en in 2019 een concours voor ensembles van drie tot zes
musici, waarna in 2020 het strijkkwartet weer aan de beurt
is. Dit sluit aan op de grotere internationale concoursen,
waarvoor het Orlando Concours als springplank dient, zoals bij
de eerste twee edities al duidelijk bleek uit de carrièreplanning
van de finalisten.
Met ingang van de editie 2015 is aan vorm en inhoud van het
Orlando Concours het een en ander veranderd. Zo zijn de twee
rondes uitgebreid met een derde ronde. Bovendien spelen alle
toegelaten ensembles tijdens alle rondes, waarna de jury drie
ensembles selecteert die in de finale spelen. Hiermee wordt
de deelnemers een wezenlijke kans geboden zich gedurende
drie dagen optimaal - ongeveer 60 minuten per optreden te presenteren, met een zo groot mogelijke diversiteit van
repertoire.
Bovendien wordt er bij de repertoirekeuze een redelijke
vrijheid geboden. Bij de finale zelfs volledige vrijheid,
zodat een ensemble mede kan worden beoordeeld op diens
muziekkeuze.
Bij de concoursen voor strijkkwartet en voor pianotrio wordt
idealiter steeds een compositieopdracht verleend aan een
jonge Nederlandse componist, voor het verplichte werk in de
derde ronde. De componist maakt dan ook deel uit van de jury.
Voor de mooiste uitvoering van het verplichte werk is er een
speciale vermelding.
De internationale jury hanteert een selectieprocedure
waarbij de resultaten van de drie rondes meetellen voor de
uiteindelijke uitslag, dit in tegenstelling tot de procedures
die bij veel andere concoursen worden gehanteerd.
Alle deelnemende ensembles krijgen tegen gereduceerd tarief
deelname aan de masterclass aangeboden. Zo kunnen de musici
aansluitend aan het concours les krijgen van de juryleden en
de andere Orlando-docenten. De finalisten van het concours
worden hoe dan ook toegelaten tot de masterclass.
Een concours voor kamermuziekensembles op dit niveau
is, zeker in combinatie met het Orlando Festival, een
voor Nederland uniek cultureel evenement dat veel
potentie heeft. Deze combinatie zal kunnen uitgroeien tot
een evenement van internationale betekenis dat aan jonge
ambitieuze musici van over de hele wereld een podium biedt.
Daarmee wordt niet alleen een belangrijke bijdrage geleverd
aan de ontwikkeling van de kamermuziek in ons land en meer
specifiek in Limburg, een muziekevenement op dit niveau heeft
zeker toegevoegde waarde voor de promotie van Limburg. Het
draagt bij aan de verdere uitbouw van het culturele profiel
van de Regio Parkstad Limburg en die van Klankstad Kerkrade
in het bijzonder. Bovendien maakt de Stichting Kamermuziek
Limburg als lid van de European Union of Music Competitions
for Youth (EMCY) werk van de mogelijkheden die dit netwerk
biedt om prijswinnaars een podium te bieden bij andere
evenementen en competities. Daarnaast zijn de professionele
podia in Nederland van groot belang voor de realisatie van
een aansprekende concertserie voor prijswinnaars van het
Orlando Concours. In 2016 vindt een winnaarstournee plaats
met concerten in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Heiloo.

Daartoe is samenwerking aangegaan met Squire Artists, een
professioneel concertbureau dat een uitstekende reputatie
geniet en beschikt over een goed netwerk. De International
Chamber Music Campus in Weikersheim, Duitsland,
georganiseerd door Jeunesses Musicales, heeft recentelijk
een beurs ter beschikking gesteld voor een van de finalisten
van het Orlando Concours, op voordracht van de jury. Met
deze beurs kan het desbetreffende ensemble enkele weken op
Weikersheim verblijven en les krijgen van de docenten aldaar.

4.2.2

en wordt afgesloten met een masterclass door enkele van
de professionele Orlando Festival-musici. De afsluiting
vindt plaats in de vorm van een masterclass-dag met een
presentatieconcert waarop alle deelnemers zich laten
horen. Sinds 2015 wordt de Orlando Samenspelcursus ook
georganiseerd voor volwassen amateurs. Lokale harmonieen fanfareorkesten, privédocenten en muziekscholen worden
aangeschreven om juist deze doelgroep toe te voegen aan
deze cursus. Daarnaast staat de cursus open voor zowel vaste
ensembles als individuele musici.

ORLANDO SAMENSPELCURSUS
4.2.3

Ook buiten de festivalperiode worden activiteiten
georganiseerd om de kamermuziek te bevorderen en
talentontwikkeling te stimuleren. Sinds een aantal jaren
organiseert SKL de Orlando Samenspelcursus in samenwerking
met diverse regionale muziekscholen, privé-docenten en het
Conservatorium Maastricht. De cursus biedt aan leerlingen
van muziekscholen en particuliere docenten de gelegenheid
om in een aantal sessies het ensemblespel te verkennen.
De cursus wordt verzorgd door conservatoriumstudenten

ORLANDO INSTRUMENTALE DAGCURSUSSEN OP ROLDUC

In samenwerking met philharmonie zuidnederland is SKL
voornemens met ingang van het seizoen 2016/ 2017
door het jaar heen op Rolduc een reeks van instrumentale
dagcursussen te organiseren, waarbij amateurmusici van alle
leeftijden les krijgen van de aanvoerders van de philharmonie
zuidnederland. De cursusdag zal bestaan uit een combinatie
van individuele openbare lessen, lezingen, masterclasses, een
groepsles en een afsluitend openbaar concert.

‘It was a wonderful
experience, richly rewarding
and challenging […. ] the
artists that Henk Guittart
assembled were first rate
musicians and teachers and
it was a pleasure getting to
know them and learning from
them.’
Jeffrey LaDeur van het Delphi Trio (VS) over de Orlando Masterclass.
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Het Orlando Festival & Concours heeft in de 35 jaar van zijn bestaan een groot partnernetwerk opgebouwd. In de afgelopen
jaren is de samenwerking met een aantal van hen steeds intensiever geworden. Professionele podia, conservatoria in binnen- en
buitenland, maar ook de provincie, gemeenten, muziekscholen, bedrijven, lokale en internationale organisaties op het gebied
van kamermuziek zijn nodig om een dergelijk hoogwaardig concours en festival voor te bereiden en te realiseren. Van jaar tot
jaar verschuiven accenten in die samenwerking, maar de noodzaak om mét elkaar samen te werken blijft. De noodzaak om het
publieksbereik te vergroten leidt jaarlijks tot nieuwe samenwerkingsverbanden en partnerschappen. Dat levert niet alleen nieuwe
ideeën en mogelijkheden op, maar leidt ook vaak tot vervolgactiviteiten. Er wordt bewust gewerkt aan de verbreding van de
interesse voor de kamermuziek om daarmee het bestaan van het Orlando Festival & Concours van een bredere basis te
voorzien.
Voor de komende Cultuurplanperiode streeft SKL er naar met de philharmonie zuidnederland tot een gezamenlijk cultureel aanbod
te komen voor de hierboven beschreven instrumentale dagcursussen op Rolduc.

6.1

BEDRIJFSVOERING

Voor de realisatie van het Orlando Festival & Concours
was in de lopende Cultuurplanperiode structureel minder
overheidssubsidie beschikbaar. Het Orlando Festival ontving de
afgelopen jaren structureel subsidie van de provincie Limburg
en gemeente Kerkrade. Daaraan is de voorwaarde verbonden
dat het Orlando Festival & Concours in het muziekleven
een bijdrage levert aan educatie en talentontwikkeling.
Provincie Limburg en gemeente Heerlen subsidiëren het
Orlando Concours. Het concours maakt in het kader van
het Provinciaal beleid deel uit van de zogenaamde subinfrastructuur. De gemeente Heerlen subsidieert het concours
als ‘evenement’ omdat de gemeente geen regeling kent voor
talentontwikkeling. Overigens heeft de gemeente Heerlen te
kennen gegeven de subsidie voor het Orlando Concours in
enkele jaren te beëindigen, een zorgwekkend gegeven.
Enkele belangrijke fondsen hebben in 2015 te kennen gegeven
dat de doelstellingen en activiteiten van SKL weliswaar
binnen hun beleidskaders vallen, maar dat men andere keuzes
wenst te maken. Belangrijkste reden daarvoor is het feit dat
men gedurende een reeks van jaren achtereen een financiële
bijdrage aan SKL heeft gegeven, dat men niet structureel wil
subsidiëren en nu voor andere instellingen wenst te kiezen.
Sinds 2013, het jaar waarin het Orlando Festival een forse
budgetvermindering moest incasseren door het wegvallen van
een belangrijk gedeelte van de structurele subsidies, leidt het
festival derhalve een in financieel opzicht benauwd bestaan.
Enkele activiteiten zijn beëindigd vanwege bezuinigingen
die bij gevolg moesten worden doorgevoerd. Dat gold
bijvoorbeeld de extra inspanning om jongere musici naar het
Orlando Festival te halen. De educatieve tak van het Orlando
Festival lijdt duidelijk onder de bezuiniging, omdat er immers
geld moet worden toegelegd op de aanwezigheid van juist
de jongere deelnemers. Het aantal musici en docenten is
beduidend verminderd en tegelijkertijd wordt er ten opzichte
van het verleden ook nog op de honoraria van de musici
bezuinigd. Dit levert een te groot spanningsveld en vormt een
reëel gevaar voor het voortbestaan op de lange termijn. SKL

drijft nu veelal op de goodwill van de uitgenodigde musici.
Dat is geen goed uitgangspunt voor een gezonde toekomst.
In 2014 is bezuinigd op de personele bezetting, met in
totaal 0,2 FTE, hetgeen in schrille tegenstelling staat met de
toegenomen werkdruk, mede veroorzaakt door de toegevoegde
organisatie van het Orlando Concours. Gelet op het integraal
overnemen van het voormalige Charles Hennen Concours,
waarbij voorheen 1 FTE werd ingezet, levert dit een forse extra
druk op de werknemers op. De combinatie van festival en
concours betekent dat er een zinnige inhoudelijke synergie is
ontstaan, maar ook dat de belasting van de organisatie, zeker
in de voorbereidende fase, aanzienlijk groter is geworden. In
feite wordt nu met minder middelen (financieel en personeel)
een grotere prestatie geleverd. Met ingang van 2016 komt dit
nog sterker tot uiting vanwege het vertrek van Zakelijk leider
Hans Bosch. Daarmee verdwijnt 0,4 FTE (in feitelijk werk
vermoedelijk eerder 0,5 FTE) en er komt slechts een extra 0,1
FTE bij als aanvulling op de nieuwe functie van Directeur/
Artistiek leider Henk Guittart. SKL hoopt mede op deze wijze
het jaar 2016 budgettair neutraal te kunnen afsluiten, zonder
dat het festival in gevaar komt.
Ieder jaar weer is het de vraag of het festival doorgang kan
vinden, omdat SKL nu in hoge mate afhankelijk is van de
welwillendheid van de aangeschreven fondsen en hun begrip
voor de benarde financiële situatie waarin het Orlando Festival
& Concours zich bevindt. Vaak verkrijgt SKL pas in een zeer
laat stadium uitsluitsel over de beschikkingen. Tot dusver
heeft het bestuur van SKL telkenmale besloten dat het festival
in afgeslankte vorm doorgang kan vinden. Maar er zijn altijd
onzekere factoren ten aanzien van de financiële staat, die pas
na afloop van het festival duidelijk worden, zoals met name
het geval is met betrekking tot de inkomsten uit recettes.
Voor 2016 ziet het er nog somberder uit, omdat SKL in 2015 de
tot dusver opgebouwde reserve geheel heeft moeten inzetten
om het Orlando Festival & Concours 2015 mogelijk te maken.
SKL hoopt dat er voor de Cultuurplanperiode 2017-2020
een steviger financiële basis gevonden kan worden, zodat
de artistieke ambities gedragen kunnen worden door een
gezonde bedrijfsvoering.
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In 2016 zijn op grond van de hiervoor beschreven
omstandigheden de financiële uitgangspunten van
SKL aangepast. Enerzijds werden er enkele structurele
bezuinigingen doorgevoerd, o.a. op de vaste personele lasten.
Anderzijds wordt versterkt ingezet op het verhogen van de
eigen inkomsten. Dit verwacht SKL te realiseren op basis van
realiteitszin, creativiteit en ondernemerschap.
Onderstaande acties zijn gericht op het vergroten van het
aandeel eigen inkomsten:
a Van ensembles die de masterclass volgen wordt een eigen
bijdrage gevraagd.
b De tot dusver bewust zeer laag gehouden toegangsprijzen
worden structureel verhoogd, sprongsgewijs gedurende de
komende jaren.
c Duo’s worden als ensemblevorm toegelaten, zodat in de
diverse categorieën meer deelnemers verwacht mogen
worden.
d Ensemblelessen kunnen worden ingekocht op basis van
behoefte per ensemble. De vaste aantallen lessen worden
losgelaten. Verwacht wordt dat er zo meer lessen gegeven
zullen worden.
e Individuele instrumentale lessen kunnen worden ingekocht.
f Er is geen vaste aankomst- en vertrekdatum meer voor de
deelnemers, er kan aldus meer flexibiliteit ontstaan.
g Voor alle rondes van het concours wordt entree gevraagd.
h Er komen specifieke marketingacties met lokale,
landelijke en buitenlandse partners.
i Er wordt –beperkt- dubbel geprogrammeerd tijdens de
avondconcertserie, zodat er hogere recettes zullen zijn.
j Met nieuwe en toegevoegde repertoire-elementen als het
uitvoeren van solowerken, de vorming van Gruppo
Montebello en het ten gehore brengen van bewerkt repertoire
voor groot orkest richt SKL zich nadrukkelijk op een breder
publiek.
k De groeiende groep ‘Vrienden van het Orlando Festival en
Concours’ wordt verder uitgebreid. SKL onderneemt nieuwe
initiatieven om deze vrienden intensiever bij de activiteiten
te betrekken.
l De masterclass blijkt vanwege de setting én de werkwijze
grote indruk te maken op bezoekers van instellingen en
bedrijven die werken aan kwaliteitsbeleid. Om te beleven
en te ervaren hoe complex en intensief dit is in de wereld
van de kamermuziekensembles, kunnen meer bedrijven en
instellingen worden geïnteresseerd voor groepsbezoeken
aan de masterclasses. Dit kan desgewenst worden uitgebreid
met een rondleiding in Rolduc en een maaltijd. In 2014
en 2015 zijn hier zeer positieve ervaringen mee opgedaan.
m Al enkele jaren zoekt SKL samenwerking met organisaties
voor gehandicapten en ouderen. Dat werpt steeds
meer vruchten af. Zo vonden in 2015 groepsbezoeken aan
masterclasses en concerten met De Zonnebloem plaats. Ook
werd er samengewerkt met de Stichting Vier het Leven.
In 2016 wordt deze samenwerking voortgezet met als
toegevoegde partner ‘Muziek Jong voor Oud’.
n Sponsoren en gemeenten werden in 2015 benaderd met
het aanbod dat SKL een (pauze)concert voor personeel en/
of bezoekers kan organiseren. Het blijkt een formule die
deuren opent en perspectief biedt. Het aantal sponsoren
kan op deze wijze hoger worden. Bovendien wordt langs
deze weg ook aan de naamsbekendheid gewerkt en stelt
het SKL in staat het programma van het Orlando Festival &
Concours onder meer mensen te verspreiden.

Bij tegenvallende inkomsten voor de periode 2017-2020 zal
SKL zich bezinnen op een structureel afgeslankte en gewijzigde
vorm van het Orlando Festival & Concours, waarbij onverhoopt
ingrijpende keuzes zullen moeten worden gemaakt.

6.2

ORGANISATIE

Sinds 28 maart 2013 zijn de Stichting Orlando Festival en
Stichting Charles Hennen Concours gefuseerd tot de Stichting
Kamermuziek Limburg (SKL). SKL heeft sindsdien één bestuur
en één uitvoerende organisatie. De stichting functioneert
met een bestuur-directiemodel conform de Governance Code
Cultuur.
In 2015 zijn er ingrijpende wijzigingen in de organisatie
van SKL doorgevoerd. Zakelijk leider Hans Bosch nam,
daartoe gebracht door de toenemende werkdruk die ontstond
door de combinatie met zijn functie bij het Wereld Muziek
Concours, per 1 december ontslag. Met het festival van 2013
werd afscheid genomen van de grondlegger van het Orlando
Festival, Stefan Metz, die vanaf 1982 Directeur/Artistiek
leider was. In 2013 en 2014 was Maarten Mosterd Artistiek
leider. In september 2014 werd Henk Guittart aangesteld tot
Artistiek leider. Per 1 december 2015 werd hij benoemd tot
Directeur/Artistiek leider, voor 0,4 FTE. Leonie Curvers blijft
voor 0,8 FTE aangesteld als Productieleider. Daarmee is de
omvang van de organisatie in korte tijd van 1,7 FTE naar
1,2 FTE verkleind.
De Directeur/Artistiek leider is verantwoordelijk voor de
kwaliteit van alle onderdelen van de programmering, voor
het aantrekken van de juryleden, de musici en de docenten,
alsmede voor de algehele zakelijke organisatie.
De Productieleider is verantwoordelijk voor de organisatie en
coördinatie van festival en concours, en de overige activiteiten
door het jaar heen inclusief communicatie en public relations.
Vanaf mei tot en met de festivalperiode wordt de productie
van het festival ondersteund in het kader van een stage (0,4
FTE). De stagiair is afkomstig van de Masteropleiding Arts &
Heritage van Maastricht University. SKL zoekt nog naar een
kandidaat voor een tweede stageplaats, in het najaar.
Het Orlando Festival & Concours is uiteindelijk mede-mogelijk
dankzij de jaarlijkse inzet van een achttal vrijwilligers tijdens
de drukke festivalperiode. Met ingang van 2016 worden deze
vrijwilligers ook volgens de gangbare norm gecompenseerd
voor hun inzet.

Promotiefilm
Tijdens de 34ste editie maakte filmmaker Lars
Konings in opdracht van SKL een portret van
het Orlando Festival & Concours. Kijk op ons
‘orlandofestival‘ Youtube kanaal.
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Uitgangspunt voor de bestuurlijke voorgeving van de Stichting
Kamermuziek Limburg (SKL) zijn de principes van ‘governance
code cultuur’:
• deskundig en zorgvuldig bestuurlijk handelen;
• het tegengaan van oneigenlijk gebruik van bevoegdheden;
• een goede verdeling van bevoegdheden;
• het zorgen voor bestuurlijke evaluatiemomenten.
Stichting Kamermuziek Limburg kent een statutair
onderscheiden Bestuur + Directiemodel. De bevoegdheden en
werkwijzen van bestuur en directie zijn formeel vastgelegd
in een Bestuursreglement en Directiereglement. Het bestuur
houdt toezicht op het beleid van de directie, gericht op de
verwezenlijking van de doelstelling van de stichting en de
algemene gang van zaken. Het bestuur treedt op als formele
werkgever van de directie. Het bestuur bestaat uit minimaal
vijf personen en legt publiekelijk verantwoording af over het
door haar uitgevoerde toezicht. De directie is belast met het
besturen van de stichting en vertegenwoordigd de stichting
in en buiten rechte.
In 2014 en 2015 vertrokken een tweetal bestuursleden die
reeds vanaf medio jaren ’80 deel uitmaakten van het bestuur
van de oude Stichting Orlando Festival. Eveneens werd
afscheid genomen van een bestuurslid van de oude Stichting
Charles Hennen Concours. Met ingang van oktober 2015 is
Ad ’s-Gravesande benoemd tot nieuwe voorzitter van SKL. In
de loop van komende jaren zullen er nog diverse mutaties
plaatsvinden. In het bestuur zijn een aantal wezenlijke
competenties vertegenwoordigd: kennis van de wereld van de
muziek, financiën, bedrijfsvoering, maatschappelijke kennis
en juridische zaken.
Verbeterpunten voor de komende jaren zijn:
• Zelfreflectie
• Besluiten beter vastleggen
(separate besluitenlijst bij notulen)
• Vanaf 2016 jaarplanning bestuursvergaderingen
met vaste agendapunten
De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen
vergoeding.

Met een beperkt budget voor PR is in de afgelopen periode
zeer veel aandacht gegenereerd. Het aantal volgers en likes
toont aan dat de social media op effectieve wijze worden
ingezet. Dat geldt ook voor de website. Daarnaast blijft echter
een belangrijk deel van het budget beschikbaar voor de meer
traditionele vormen van publiciteit en werving. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen deelnemers en publiek.
Deelnemerswerving zal ook in de jaren 2017-2020 plaats
vinden met inzet van het volgende instrumentarium:
• alle denkbare digitale vormen van communicatie, ook
via de mogelijkheden van partnerorganisaties;
• advertenties in (inter)nationale vakbladen en
tijdschriften.
• persoonlijke contacten van festivaldeelnemers en musici.
Voor de werving van kamermuziekensembles die aan het
Orlando Concours deelnemen is een meer specifieke actie
vereist. Daarbij zijn de persoonlijke contacten en het
benutten van het netwerk van de EMCY (European Union of
Music Competitions for Youth) en ECMTA (European Chamber
Music Teachers’ Association) van belang.
Bij de algemene publiekswerving wordt gebruik gemaakt van:
• alle denkbare digitale vormen van communicatie,
vooral die van partnerorganisaties en podia, die een
eigen digitale nieuwsbrief en website hebben;
• samenwerking met Parkstad Limburg Theaters en
philharmonie zuidnederland;
• posters en programmaflyers, die in een groot
gebied door professionele organisaties worden
aangeplakt of verspreid. Dat gebeurt ook met Duitstalige
affiches in de grensregio;
• advertenties in dag- en weekbladen en radio- en
televisie spots bij de regionale publieke omroep L1;
• free publicity door het regelmatig versturen van
persberichten en het organiseren van interviews (zowel
met de schrijvende pers als radio).
In het algemeen wordt er steeds minder voor werving
via gedrukte media gekozen. SKL kijkt ook kritisch naar
de effectiviteit van advertenties in regionale kranten en
weekbladen.
Het volledige Communicatie- en Marketingplan staat in bijlage A.

Voor een volledige begroting zie bijlage B. Een toelichting op
de begroting staat bij bijlage C.
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1. Visie van het Orlando Festival & Concours
Het Orlando Festival & Concours, georganiseerd door de Stichting Kamermuziek Limburg (SKL) wil
zijn positie als belangrijkste kamermuziekfestival van Nederland behouden en bestendigen.
Uitgangspunten zijn:
 Het huidige aanbod aan activiteiten handhaven en uitbreiden (concerten, cursussen door het
jaar heen)
 Het revitaliseren van het publieksbereik van de concertseries
 Mikken op de top van de kamermuziekensembles met het concours
 Handhaving en verhogen van de kwaliteit van het festival en het uitdragen daarvan
 Uitbreiding van de landelijke en internationale/ Euregionale bekendheid van het festival en
concours
 Inbedding in het culturele leven in de regio; samenwerking met regionale partners

2. Markten en doelgroepen
2.1 Algemeen
Het beleid van het Orlando Festival & Concours op het gebied van publieksbereik is tweeledig. SKL
beoogt in zake actieve en reflectieve cultuurparticipatie te voorzien door deelnemers met
verschillende programma’s naar Limburg te halen.
Het Orlando Festival & Concours ziet kansen om in te spelen op de hedendaagse behoefte aan
zelfwerkzaamheid onder amateurmusici en liefhebbers, en daarmee de cultuurparticipatie
aanzienlijk te vergroten.
Daarnaast wordt er alles aan gedaan het cultuurbereik te vergroten door nieuwe doelgroepen te
vinden en nieuw publiek te werven. De grote verzameling uitvoerende musici in Kerkrade wordt
gebruikt om concerten in de omliggende gemeentes te geven en kamermuziek actief naar de mensen
toe te brengen. Zo worden er bijvoorbeeld gratis lunchconcerten gegeven op openbare plaatsen in
o.a. Heerlen en Maastricht, maar ook over de grens in Duitsland en België. In praktische zin leent
kamermuziek zich daar bij uitstek voor. Zo zal ook publiek dat niet snel naar een concert komt tenzij
het in zeer nabij plaatsvindt, in aanraking komen met kamermuziek. Op het gebied van culturele
infrastructuur heeft de regio meer ontwikkeling nodig. Daarom acht het Orlando Festival & Concours
een dergelijke actieve benadering belangrijk om nieuw publiek te werven. Voorts kijkt het Orlando
Festival & Concours niet alleen naar de directe omgeving en Euregio, maar ook naar de rest van
Limburg en Nederland.
De publiciteit en marketing van het Orlando Festival & Concours valt te verdelen in drie categorieën.
De eerste categorie richt zich op deelnemers aan het Orlando Concours en vindt plaats in de
maanden van oktober tot april. De tweede doelgroep bestaat uit de deelnemers aan het festival. De
werving van deze categorie loopt van november tot mei. In die periode wordt vooral de
samenwerking gezocht met vakbladen en organisaties in de wereld van de (amateur) kamermuziek
en met de conservatoria. Vanaf mei tot en met het festival in augustus wordt er aandacht
gegenereerd voor alles wat het festival te bieden heeft. Zo worden niet alleen de dagelijkse
activiteiten op Rolduc onder de aandacht gebracht, maar krijgen ook de avondconcertreeks en de
diverse regioconcerten aandacht in de pers. Dit om onze derde doelgroep, de festival- en
concertbezoekers te bereiken.
2.1.1 Beoefenaars van kamermuziek
1. Semi-professionele ensembles, afgestuurde conservatoriumstudenten (Orlando Concours)
2. (Inter) nationale conservatoriumstudenten
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a. Amateurmusici
* finalisten van het Prinses Christina Concours (individuele inschrijving)
* ensembles bestaande uit volwassenen amateurs
* zangstudenten, in duo verband met pianisten
* individuele amateurs
* groepen amateurs
2.1.2 Luisteraars naar kamermuziek
1. Toehoorders (verblijven op Rolduc, toegang tot alle openbare concerten, masterclasses,
workshops en lessen)
2. Bezoekers van de masterclasses en lessen op Rolduc (dagbezoekers)
3. Bezoekers van de concerten (avondconcerten, namiddagconcerten en regioconcerten)
2.2 Deelnemers
2.2.1 Orlando Concours
Deelnemers aan het Orlando Concours worden internationaal geworven. SKL stelt zich ten doel de
nieuwe generatie een podium te geven op het concours. De werving gebeurt via social media, direct
mailing en persoonlijke contacten met conservatoria, docenten, musici en andere internationale
organisaties en concoursen. Alhoewel er een driejaarlijkse cyclus is: strijkkwartetten, pianotrio’s en
ensembles van 3 tot 6 personen, beperkt het publiciteitsbeleid zich niet tot één van deze groepen.
2.2.2. Deelnemers
Deelnemers aan het Orlando Festival worden geworven via de geijkte kanalen: vakbladen, social
media, conservatoria, privédocenten, nieuwsbrieven etc. Komende jaren zullen er een tweetal acties
verder uitgewerkt worden:
 Er zal ingezet worden op grotere groepen amateurs
 Er zal ingezet worden op de individuele musicus
Ten eerste zal er verstrekt ingezet worden op het benaderen van grotere groepen amateurs zoals de
leden van amateur-symfonieorkesten of andere muziekverenigingen. De bedoeling is om
kamermuziek onder de aandacht te brengen van mensen die nu al wel aan muziekbeoefening doen,
maar nog niet in kleinere ensembles. Het Orlando Festival wil de introductie faciliteren en
organiseren voor deze groepen.
Naast het aanschrijven van de grotere groepen zal ook weer samenwerking gezocht worden met het
Prinses Christina Concours. Individuele musici worden dan door het Orlando Festival in ensembles
geplaatst en er wordt passend repertoire bij gezocht. Deze introductie in de wereld van de
kamermuziek willen we ook mogelijk maken voor volwassen amateurs. Er zal dan individueel
ingeschreven kunnen worden, waarna ensembles gevormd worden en repertoire bepaald worden.
Dit zal in samenwerking met het Conservatorium Maastricht gebeuren. Op deze manier worden er
dan ad-hoc ensembles gevormd die deelnemen aan het Orlando Festival en zo geïntroduceerd
worden in de wereld van de kamermuziek.
2.3 Bezoekers
2.3.1 Concertbezoekers
SKL wil het aantal concertbezoekers uitbreiden door het intensiveren van de contacten met de
lokale, nationale en euregionale media, redacties en programma’s om zoveel mogelijk earned
publicity te genereren. De pers zal op de hoogte gehouden worden via persberichten, de nieuwsbrief
en telefonisch of persoonlijk contact. SKL programmeert op meerdere podia in de regio. Elk podium
genereert publiciteit voor het Orlando Festival & Concours omdat het concert opgenomen wordt in
hun reguliere programmering. Zo wordt ook de achterban van elk podium bereikt. De locaties van de
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regioconcerten zullen ook strategisch gekozen worden om zowel te zorgen voor een groter
publieksbereik, als voor het werven van sponsors voor concerten. Naast de avondconcertreeks wordt
een aantal gratis toegankelijke concerten georganiseerd, o.a. in bibliotheken en seniorencomplexen,
om het festival nog dichter bij de mensen te brengen. Dit genereert ook weer meer
naamsbekendheid en omvat een promotie voor het festival en de avondconcertreeks.
2.3.2 Dagbezoek – het festival op Rolduc
Naast de concerten in de regio vindt het festival vooral plaats in de voormalige abdij Rolduc in
Kerkrade. De namiddag-concertreeks wordt opgenomen in de algemene concertfolder. Bovendien
zijn vrijwel alle activiteiten op Rolduc openbaar. Speciale aandacht verdient de masterclass voor
jonge professionele ensembles (waaronder de finalisten van het Orlando Concours) en zangers. Ook
is er een reeks lezingen die gegeven wordt door de musici van het festival over tal van onderwerpen
met als uitgangspunt kamermuziek. Deze aantrekkelijke evenementen worden extra onder de
aandacht gebracht in de berichtgeving.
Het Orlando Concours genereert zeker nieuw publiek zoals de afgelopen jaren al bewezen is. De drie
rondes zijn uitermate boeiend, ook omdat alle ensembles de eerste drie rondes optreden. Veel
bezoekers hebben een favoriet ensemble en blijven de verrichtingen volgen gedurende de
competitie. De finale in Theater Heerlen wordt extra onder de aandacht gebracht in de pers en via
een radio-uitzending.
2.3.3 Acties en arrangementen
In samenwerking met diverse partners worden er allerlei arrangementen en acties uitgezet. Zo is er
de samenwerking met Stichting Muziek Jong voor Oud. Deze stichting organiseert concerten door
jongeren voor ouderen op te laten treden op mooie locaties in Limburg. Samen met MJO organiseert
SKL een drietal concerten voor deze doelgroep tijdens het Orlando Festival. Hierbij wordt ook
samengewerkt met Stichting De Zonnebloem.
Er worden ook contacten gelegd en arrangementen uitgezet met (buitenlandse) muziekreizen zoals
Musico Reizen en het Davidfonds in België. Er is al een jarenlange vruchtbare samenwerking met
hotel Brull in Mechelen (Zuid-Limburg). Deze opzet zal gebruikt worden om samenwerking met
andere hotels in de regio te bewerkstelligen.

3. Producten









Orlando Concours (3 rondes en finale)
Kamermuzieklessen – volwassenen ensembles
Kamermuzieklessen – ensembles jeugd
Orlando Academy – conservatoriumstudenten
Masterclass- Music: Mind, Body and Soul
Concertseries
Workshops, lezingen, randprogrammering tijdens het festival
Orlando Projecten: o.a. Orlando Samenspelcursus en de Cursus door het jaar heen (werktitel)

4. Communicatie-activiteiten
4.1 Logo’s en herkenbaarheid
Elk jaar worden de logo’s van het Orlando Festival & Concours aangepast in dezelfde huisstijl. In 2016
bestaat het festival 35 jaar, in het logo is er een feestelijk vaantje bijgevoegd. Verder blijft de
herkenbare rode kleur van het Orlando Festival leidend. De basiskleur van het Orlando Concours is
blauw. Het Orlando Festival & Concours werkt al een aantal jaar samen met een vaste grafisch
vormgever, Bea Palant. Deze samenwerking zal in toekomst gecontinueerd worden.
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4.2 Website(s)
De Orlando Festival website is altijd up-to-date in twee talen (NL en Eng) te lezen. Er wordt zeer
positief op de website gereageerd. De indeling is duidelijk en er wordt goed gecommuniceerd waar
het bij het Orlando Festival om gaat. De laatste jaren is er een groei waarneembaar in het aantal
paginabezoeken. Ook het aantal unieke bezoekers blijft toenemen.
Het Orlando Concours heeft een eigen website waar alle regels, prijzen en reglementen te vinden
zijn. Deze site is, vanwege het internationale karakter van het concours, in het Engels. In huisstijl en
opzet lijken de sites wel op elkaar. Dit om de eenheid tussen beide evenementen duidelijk te maken.
Ten opzichte van 2014, het jaar waarin de site gelanceerd werd, zijn er in 2015 tweemaal zoveel
bezoekers gesignaleerd voor de concours website. Waren het in 2014 nog 3.636 gebruikers, in 2015
waren het er 7.855.
Het festival wordt ook op diverse andere websites vermeld. Zo klikken mensen door naar de Orlando
website vanaf sites zoals www.vvvzuidlimburg.nl, www.huismuziek.nl, www.emcy.org en
www.musicalchairs.info.
4.3 Social media en digitale media
Er is in de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor de Facebook pagina. Er zijn meer dan 2000
mensen die de Orlando pagina ‘leuk’ vinden. Met regelmaat worden gedurende het hele jaar
berichten en foto’s geplaatst. Zo blijft het festival leven onder de bezoekers en deelnemers. Ook
heeft Orlando een Twitter account en een YouTube Kanaal.
Elke maand verschijnt een nieuwsbrief die via het mailshare programma Mailchimp verspreid wordt
naar 1500 adressen.
4.4 Radio en TV
SKL gaat er van uit dat de AVROTROS via Radio 4 en de Concertzender elk jaar bij een aantal
concerten aanwezig zullen zijn om deze registraties al dan niet live uit te zenden. Voorafgaand aan
het festival en concours zal er op deze zenders ook aandacht zijn voor het festival middels interviews
en uitzending van opnames van vorige edities.
SKL zal in toenemende mate inzetten op film en geluidsopnames. De ambitie is om elk jaar een
portret van het festival te maken. In 2015 is hier al de eerste aanzet voor gegeven met een prachtige
film van filmmaker Lars Konings. (Zie voor de film: https://www.youtube.com/watch?v=mkAliT6Z_dI)
Er zullen een aantal promotieclips gemaakt worden met als doel het publieksbereik te vergroten.
Deze zullen naar verwachting worden uitgezonden op TV Maastricht, L1 en Brava. De ambitie is om
komende jaren aanwezig te zijn in televisie programma’s zoals Vrije Geluiden en De Wereld Draait
Door.
Het Orlando Festival is voornemens jaarlijks het slotconcert, door Gruppo Montebello, op te nemen
en vervolgens digitaal en op CD te verspreiden.
4.5 Printed Media
Het Orlando Festival & Concours wordt over het algemeen meegenomen in de Limburgse Pers. De
uitdaging is om ook in de landelijke pers aandacht te genereren voor het festival en concours. Hier
zal ook de komende jaren versterkt op ingezet worden. Geregeld zullen er persberichten verstuurd
worden.
Er wordt ook geadverteerd in diverse UIT agenda’s zoals het Duitse Akzente Sommerprogramm en
het UIT/IN Magazine Noord- en Midden Limburg en Maastricht.
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4.6 Marketing partners
Het Orlando Festival & Concours is lid van het Limburgs Festival Platform. Het platform bestaat uit
alle cultuurfestivals die structureel subsidie krijgen van de provincie Limburg. Elk jaar wordt
gezamenlijk een mediacampagne gevoerd onder de overkoepelende naam Limburgse Cultuur
Festivals. Daarnaast wordt in de komende jaren een intensievere samenwerking aangegaan met
Parkstad Limburg Theaters, Theater aan het Vrijthof en de philharmonie zuidnederland. Doel is om
tot een gezamenlijke PR en Marketing campagne rondom het Orlando Festival & Concours te komen.

5. Acties Publiciteit
5.1 Promotie Orlando Concours





Via een digitale folder worden conservatoria in binnen- en buitenland benaderd
De digitale folder wordt verstuurd naar 600 professionele musici in binnen – en buitenland
Via Facebook wordt contact gezocht met potentiële deelnemers
Er wordt geadverteerd op relevante sites zoals van Musicalchairs en Emcy

5.2 Aanschrijven van eerdere deelnemers



(oud) deelnemers worden via een digitale nieuwsbrief maandelijks op de hoogte gehouden
van de concertprogramma’s, het cursusprogramma en de start van de inschrijving
Alle deelnemers van de afgelopen vijf jaar krijgen aan het begin van het jaar een digitale
deelnemersbrochure

5.3 Verhogen van de naamsbekendheid onder potentiële deelnemers













Uitbreiden van de promotie via conservatoria in binnen – en buitenland door het hernieuwen
van persoonlijke contacten met de belangrijkste conservatoria in Nederland en de Euregio
Aanmelden van het festival op diverse nationale en internationale websites voor
kamermuziek, culturele vakanties, VVV, weekendje weg etc.
Promotie van ECTMA waar het Orlando Festival & Concours lid van is, via een digitale flyer
Gerichte e-mails aan (oud) deelnemers, zowel jeugd als volwassenen, met de digitale flyer
Promotie via de Orlando docenten en musici
Adverteren in tijdschriften en nieuwsbrieven voor (amateur) musici: Akkoord, Zing, de
Liedvriend en de nieuwsbrief van Huismuziek
Adverteren in de Duitse vakbladen (Ensemble Magazine, Crescendo, Class Aktuell)
Via Facebook informatie naar buiten brengen over het festival en concours
Samenwerkingen aangaan met andere podia, kamermuziekfestivals en culturele instellingen
om zo ook hun netwerk te bereiken via een digitale nieuwsbrief
Publiciteit in de internationale media: the Strad, Gramophone etc.
Bezoeken van diverse samenspeldagen voor amateurmusici
Contact zoeken met de grote harmonieën en fanfares van Limburg (en hun ensembles)

5.4 Uitbreiden van het aantal concertbezoekers
* Landelijke televisie: actualiteitsprogramma’s, televisieprogramma’s gericht op culturele
programma’s (Vrije Geluiden, De wereld Draait Door etc.)
* Landelijke radio (mediapartner AVROTROS, Radio 4, Viertakt)
* Landelijke dagbladen: artikelen in culturele en/of toeristische bijlagen, opname in agenda en
uitladders
* Landelijke tijdschriften: artikelen en advertenties in cultureel getinte en lifestyle tijdschriften
(Kampioen, Luister, Akkoord)
* Regionale televisie (L1, RTV Maastricht, TV Limburg)
* Regionale radio: culturele programma’s
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* Regionale dagbladen: Limburgs Dagblad
* Regionale tijdschriften/ bladen: Plus Magazine (gratis 40+ tijdschrift), Chapeau!, Savoir Vivre,
Zuiderlucht, Bad Aachen Magazine
* Programmaboeken van culturele festivals in de regio: Kunstdagen Wittem, Muziek op Locatie
* Uitladders en uitkranten: Week in Week uit
* Verspreiden van posters, banners en borden langs de weg
* Internationale kamermuziekfestivals in Europese landen aanschrijven
* Internet: op internationale websites informatie zetten over het festival, zoals bij Chamber Music
America
* Acties i.s.m. Muziek Jong voor Oud, De Zonnebloem en Vier het Leven
* (oud) deelnemers, concertbezoekers en andere geïnteresseerden worden op de hoogte gehouden
via de maandelijkse digitale nieuwsbrief
* Parkstad Limburg Theaters stuurt iedere maand een programmaboekje naar hun bezoekers van
klassieke muziek. In de maand juli zal er een brochure over het Orlando Festival & Concours worden
meegezonden.
* Het programma van het Orlando Festival & Concours wordt opgenomen in de seizoenbrochure van
PLT en Theater aan het Vrijthof
* Een aantal festivalconcerten, zoals de lunchconcerten, zijn gratis toegankelijk (SCHUNCK, Heerlen,
Centre Céramique Maastricht en Bahnhof Herzogenrath). Hiermee wordt nieuw publiek voor het
festival gezocht. Tijdens de concerten worden flyers van de hoofdconcertserie uitgedeeld.
* De overige concerten, de regioconcerten, worden op bijzondere locaties gehouden
* Alle concerten worden aangekleed met banners, zodat duidelijk is dat het vanuit het Orlando
Festival & Concours wordt georganiseerd
* Kortingsacties in samenwerking met andere Limburgse attracties zoals GaiaZOO, Snowworld en de
Stoomtrein
* Kortingsacties/ combinatie tickets in samenwerking met musea, filmhuizen en galerieën.
* Er worden combinatietickets aangeboden die een dagje Rolduc combineren met een concert.

6. Middelen
Het Orlando Festival & Concours maakt gebruik van verschillende soorten media.
- Paid Media (advertenties, brochures, banners etc.)
- Owned Media (Website, Facebook)
- Earned Media (artikelen, recensies)
6.1 Print
Het Orlando Festival & Concours maakt steeds minder gebruik van printed media. Wel worden
posters ontwikkeld en verspreid en wordt een programmaboek gemaakt. Het programmaboek wordt
sinds 2015 (anders dan voorheen) gratis verspreid in een handige pocketuitgave. Dit om de vaste
bezoekers ook te informeren over de overige concerten in de regio. Verder maakt het festival gebruik
van diverse flyers die gericht uitgedeeld worden bij concerten en culturele manifestaties.
6.2 Buitenreclame
Het Orlando Festival & Concours is zichtbaar in Parkstad, Maastricht, het heuvelland en de Euregio
door middel van borden langs de weg. Daarnaast zijn er in Kerkrade mogelijkheden tot het ophangen
van spandoeken in de stad, op bruggen etc. en het aanplakken van bushokjes. Ook wordt de oprijlaan
van Rolduc van spandoeken voorzien.
6.3 Internet
Internet en vooral social media zijn de laatste jaren in opmars. Het Orlando Festival & Concours volgt
deze ontwikkeling op de voet door een Facebookpagina actief te beheren en de website up-to-date
te houden. Verder worden er maandelijkse digitale nieuwsbrieven verstuurd.
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6.3.1 Websites
Het Orlando Festival & Concours heeft twee websites. De festivalwebsite is de algemene website van
het Orlando Festival & Concours en richt zich op zowel de verschillende deelnemersgroepen als ook
op de concert- en dagbezoeker van het festival. De site is in twee talen (NL en ENG) te lezen.
De tweede website is de Engelstalige concourswebsite. Deze website is speciaal ontwikkeld voor
concoursdeelnemers en is daarmee vooral een website waar de deelnemers alle informatie kunnen
vinden omtrent deelname, reglementen, juryleden en prijzen.
6.3.2 Social media
Het Orlando Festival & Concours heeft een Facebook page:
https://www.facebook.com/OrlandoFestival/
Verder heeft het Orlando Festival & Concours een YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCnVYK26zvtcvub_rO9IvjZw
6.4 Communicatie en middelen tijdens het festival
Tijdens het Orlando Festival & Concours wordt er actief gecommuniceerd met de buitenwereld. De
pers wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen van het Orlando Concours. Ook worden er
dagelijks berichten gezet op de facebookpagina en op het Youtube Kanaal.
6.4.1 Fotograaf
Naast het incidenteel inzetten van een professionele fotograaf, worden door vrijwillige
amateurfotografen foto’s gemaakt van het Orlando Festival & Concours. Die foto’s belanden dan
weer op de website en de Facebookpagina, alsook op de andere vormen van werving, zoals flyers.
6.4.2 Promotieartikelen
Het festival ontwikkelt ieder jaar verschillende promotieartikelen zoals T-shirts, potloden, pennen,
stickers en stoffen tassen.
6.5 Media Partner
Een belangrijk media partner van het Orlando Festival & Concours is AVROTROS. Daarnaast wordt
momenteel gewerkt aan een samenwerking met Brava. Ook de Concertzender toont zich telkenmale
geïnteresseerd in registraties.
6.6 Samenwerkingen en acties
Het Festival& Concours werkt samen met verschillende culturele organisaties en podia uit de regio,
zoals de VVV, het Limburgs Festival Platform en Parkstad Limburg Theaters.
6.6.1 Limburgs Festival Platform
Het Orlando Festival & Concours is lid van het Limburgs Festival Platform, een orgaan waarin een
vijftiental culturele organisaties vertegenwoordigd worden door een kleine werkgroep. Het
lidmaatschap bedraagt € 1000,-. Het totaal bedrag van € 15.000 wordt verdubbeld door de provincie.
Dit budget wordt vervolgens gebruikt voor een gezamenlijke mediacampagne met de titel: Cultuur
festivals in Limburg. (www.festivalslimburg.nl)
6.6.2 Parkstad Limburg Theaters
Parkstad Limburg Theaters (PLT) voert samen met het Orlando Festival & Concours een gezamenlijke
mediacampagne. Deze komt tot uiting door:
- plaatsing in de seizoenbrochure (2 pagina’s)
- plaatsing in de UIT brochure van juli/augustus
- bijlage in de kwartaal uitgave van Klassiek en Opera
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- mailing naar bezoekers van PLT twee weken voor het festival
6.6.3 Regioconcerten
De regioconcerten dragen zelf de zorg voor de promotie van hun concert. Het Orlando Festival &
Concours vermeldt ook deze concerten op de website en in het programmaboek. Deze podia zijn
onder andere geselecteerd op hun publieksbereik. Zij nemen de concerten op in hun agenda’s,
nieuwsbrieven, flyers en ze benaderen lokale media.

7. Subsidiënten en sponsors
Subsidiënten en sponsors worden vermeld in de algemene communicatie over het
festivalprogramma in de media en in het algemene programmaboek. Daarnaast worden zij genoemd
op de website (10.000 unieke bezoekers) en in de maandelijkse digitale nieuwsbrief (1500 adressen).
Vanaf een bijdrage van € 2.000,- vindt vermelding plaats op de festivalbanner die bij alle concerten
wordt opgesteld. Verder vindt voor zover toepasselijk ook mondelinge vermelding plaats bij
festivalactiviteiten.
Voor de publiekswerving worden affiches en een concertfolder verspreid over Limburg. Subsidiënten
en sponsors worden bij een bijdrage vanaf € 10.000 op deze affiches en folder vermeld.
Met fondsen en sponsors die een bijdrage boven € 10.000,- geven, zullen aanvullende afspraken
worden gemaakt. Zo kunnen bijvoorbeeld concerten of specifieke activiteiten onder de naam van de
sponsor of fonds in de publiciteit worden gebracht.
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Begroting

A.

BATEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Realisatie

2017

2020

2013

2014

Eigen inkomsten
Publieksinkomsten binnenland (2+3+4+5)
Recette
Uitkoop
Partage
Overige publieksinkomsten
Publieksinkomsten buitenland
Publieksinkomsten (1+6)
Sponsorinkomsten
Vergoedingen coproducenten
Overige indirecte kosten
Totaal overige directe inkomsten (9+10)
Directe inkomsten (7+8+11)
Indirecte inkomsten
Private middelen - vrienden
Private middelen - bedrijven
Private middelen - private fondsen
Private middelen - goede doelen
Bijdrage uit private middelen (14+15+16+17)
Totaal eigen inkomsten

118.000
32.000
3.000
3.000
80.000
5.000
123.000
5.000
10.000
0
10.000
138.000
500
5.000
0
35.000
0
40.000
178.500

135.000
36.000
5.000
4.000
90.000
10.000
145.000
10.000
15.000
2.000
17.000
172.000
500
7.500
0
45.000
0
52.500
225.000

115.233
17.268
6.417
0
91.548
0
115.233
3.635
0
121
121
118.989
0
5.020
0
104.150
0
109.170
228.159

101.993
27.194
1.250
0
73.549
1.275
103.268
32.000
0
383
383
135.651
0
4.890
0
38.750
0
43.640
179.291

Subsidies
Totaal structurele subsidie OCW
Totaal structurele subsidie provincie
Structurele subsidie gemeente
Totaal structureel publiek overig
Totaal incidentele publieke subsidies
Totaal subsidies (20+21+22+23+24)
Totaal baten (19+25)

0
165.000
35.000
60.000
15.000
275.000
453.500

0
165.000
35.000
60.000
20.000
280.000
505.000

0
100.000
23.916
48.582
0
172.498
400.657

0
100.000
36.900
55.000
0
191.900
371.191

39%

45%

57%

48%

Eigen inkomstenpercentage
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LASTEN EN RESULTAAT

2017

2020

2013

2014

Sub totaal beheerlasten materieel

4.500
12.000
7.000
23.500

5.000
13.000
7.500
25.500

4.033
13.514
6.300
23.847

4.046
12.233
6.500
22.779

2 Beheerlasten personeel
Vast contract
Directeur/artistiek leider
Zakelijke leider
Productieleider /Marketing en p.r.
Pensioenlasten (werkgeversdeel)
Werkgeverslasten
Arbo + verzuimverzekering
Overige personeelskosten
Sub totaal beheerslasten personeel

30.000
0
35.000
6.500
12.000
3.000
5.000
91.500

34.000
0
38.000
8.000
13.000
3.500
6.000
102.500

28.348
37.975
28.544
12.444
27.132
0
1.731
136.174

14.779
21.602
33.930
7.491
14.255
0
2.606
94.663

115.000

128.000

160.021

117.442

5.500
100.000
15.000
12.000
15.000
13.000
5.000
5.000
1.500
15.000
0
1.000
4.000
2.000
5.000
199.000

6.500
110.000
20.000
15.000
18.000
15.000
6.000
6.000
2.000
15.000
0
1.000
5.000
2.000
5.000
226.500

5.580
96.832
0
9.600
11.871
8.895
1.267
3.035
842
2.500
1.583
9.088
0
0
3.361
154.454

5.156
90.892
0
12.300
13.906
6.297
1.327
5.113
1.500
13.000
2.000
1.135
0
0
4.377
157.003

Lasten
1 Beheerlasten materieel

3 Beheerlasten totaal (1+2)
Activiteitenlasten materieel

4A

Verblijfkosten team
Verblijfkosten deelnemers/musici
Reiskosten musici/juryleden
Huur repetitieruimte
Zaalhuur + techniek
Huur + transport instrumenten
Muziekmateriaal
Vervoer deelnemers
Auteursrechten
Prijzen concours (geld + concerten)
Randprogramma
Samenspelcursus faciliteiten
Academy door het jaar heen
Representatie/ontvangsten
Overigen/onvoorzien
Sub totaal uitvoering
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Publiciteit
Advertenties
Vormgeving
Brochures/programmaboek/overig drukwerk
Mailings
Diversen
Opname beeld+geluid
Sub totaal pr

5.000
7.500
8.500
2.500
3.000
10.000
36.500

5.000
8.500
9.000
3.000
3.000
10.000
38.500

5.779
0
7.663
0
3.310
0
16.752

9.902
0
9.199
1.564
5.545
0
26.210

235.500

265.000

171.206

183.213

6.000

7.000

0

0

70.000
4.500
2.000
5.500
15.000
97.000

75.000
5.000
2.500
7.500
15.000
105.000

53.919
2.076
0
0
0
55.995

70.125
1.091
0
0
0
71.216

5 Activiteitenlasten personeel totaal

103.000

112.000

55.995

71.216

6 Activiteitenlasten totaal (4+5)

338.500

377.000

227.201

254.429

91.500
6.000
97.000
194.500

102.500
7.000
105.000
214.500

136.174
0
55.995
192.169

94.663
0
71.216
165.879

11 Materiele lasten totaal (1+4)

259.000

290.500

195.053

205.992

12 Totale lasten (10 + 11)

453.500

505.000

387.222

371.871

2017

2020

2013

2014

0
0
0
0

0
0
0
0

13.435
9
0
13.444

-680
3
0
-677

2013

2014

0
1
0
1
0
19.623
0
57.048
76.671

0
1
0
1
0
7.537
0
37.483
45.020

4B

4 Activiteitenlasten materieel totaal
5A

5 Activiteitenlasten personeel
Tijdelijk contract
Stagiaires/vrijwilligers
Inhuur
Honoraria musici/coaches
Juryleden concours
Docenten Samenspeldagen
Docenten Academy door het jaar
Componist / composer in residence

5B

7
8
9
10

Specificatie personeelslasten
Waarvan vast contract
Waarvan tijdelijk contrct
Waarvan inhuur
Personeelslasten totaal (7+8+9)

Resultaat
13
14
15
16

Saldo uit gewone bedrijfsvoering
Saldo rentebaten /-lasten
Saldo overige buitengewone baten/lasten
Exploitatieresultaat

Balans (resultaat 2013 -2014)
ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totale vaste activa (1+2+3)
Voorraden
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen
Totale vlottende activa (5+6+7+8)
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Totale activa (4+9)

76.672

45.021

PASSIVA
Algemeen reserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen OCW
Overige bestemmingsfondsen
Totaal eigen vermogen (10+11+12+13)
Aankoopfonds (musea)
Totale voorzieningen
Totale langlopende schulden
Totale kortlopen schulden
Totale passiva

3.580
15.000
0
15.344
33.924
0
0
0
42.748
76.672

18.360
14.387
0
0
32.747
0
0
0
11.774
44.521

Berekende indicatoren

2013

2014

Eigen inkomsten
Solvabiliteit
Liquiditeit (quick ratio)
Weerstandsvermogen

57%
18%
1,8
34%

48%
38%
3,8
33%

Personeel en vrijwilligers
Fte vast contract
Fte tijdelijke
stagiaires
contract
Totaal fte (1+2)
Vrijwilligers: personen
Vrijwilligers: fte

Begroting
2017
1,2
0,4
1,6
8
0,4

2020
1,2
0,4
1,6
8
0,4

Realisatie
2013
1,7
0
1,7
8
0,4

2014
1,7
0
1,7
8
0,4

Beleidsplan
AANBOD

Begroting
2017

2020

Realisatie
2013

2014

2017
50
5
5
60

2020
55
7
8
70

2013
81
1
3
85

2014
67
1
5
73

400
400

550
550

230
230

223
223

2017

2020

2013

2014

30
32
60
30
20
60
30
232

30
32
60
40
20
80
40
272

65
0
65
36
16
20
0
137

46
28
46
39
12
30
0
155

5500
600
500

6000
1000
1200

5065
450
180

5344
200
325

CONCERTEN
Reguliere voorstellingen standplaats + concerten door het jaar
Reguliere voorstellingen buiten standplaats (= rest van NL)
Reguliere voorstellingen buitenland
Reguliere voorstellingen totaal
OVERIGE ACTIVITEITEN
Educatie en masterclasses
Totaal overige activiteiten
BEREIK
DEELNEMERS
Musici/ docenten
Concours (na selectie)
Amateurs
Academy (studenten)
Masterclass
Samenspeldagen
Cursussen door het jaar
Totaal deelnemers
BEZOEK CONCERTEN, LEZINGEN, ED.
Bezoeken reguliere voorstellingen standplaats
Bezoeken reguliere voorstellingen buiten standplaats (= rest van NL)
Bezoeken reguliere voorstellingen buitenland
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Totaal bezoeken concerten, lezingen, ed.

6600

8200

5695

5869

Specificatie bezoeken
Gratis bezoeken
Betaalde bezoeken

2000
4600

2200
6000

2415
3280

2300
3569

25.000
18.000

30.000
23.000

10.472
6.357

21.001
13.440

Website
Bezoeken website totaal
Aantal unieke bezoekers website

Bijlage B, pagina 5

B I J L AG E C
To e l i c h t i n g o p d e b e g ro t i n g
1 pagina

Toelichting bij cijfers Cultuurplan 2017-2020
Onderdeel van de begroting:
Post
2017
A. Baten
1
118.000

2020

Toelichting

135.000

Publieksinkomsten
Stap voor stap verhoging aantal betalende bezoekers. Minder gratis
toegankelijke concerten.
Het aantal betalende buitenlandse concerten in de Euregio wordt
uitgebreid.
Meer deelnemers betaalde cursussen
Vanaf 2016 betalen de deelnemers aan de masterclass conform
internationale normen.
Vergoeding co-producenten
Inbreng musici/docenten philharmonie zuidnederland voor cursussen
‘door het jaar heen’.
Hoger aangevraagde subsidie provincie Limburg
Aangevraagde subsidie Fonds Podium Kunsten en/of Fonds
Cultuurparticipatie
Programma talentontwikkeling
Masterclass concoursdeelnemers
Marketing en PR concerten in Regio Aken, Duitsland
Marketing en PR ‘Rolduc, centrum voor kamermuziektoerisme’
Internationale musici/docenten
Samenspelcursus verbreden met Euregionale deelname.

9

10.000

15.000

25

275.000

280.000

2

91.500

102.500

In 2014 waren de kosten van de artistiek leider deels opgenomen bij
honoraria musici/docenten.
Vanaf 2016 is bezuinigd op vaste personeelskosten. Van 1,7 naar 1,2 Fte.
Middels stagiaires en vrijwilligers worden de werkzaamheden zo goed
mogelijk opgevangen.

4

235.500

265.000

5

103.000

112.000

Hogere verblijfkosten vanwege meer deelnemers
Hogere reiskosten voor internationale musici/docententeam
Hogere kosten marketing en pr. o.a. werving muziektoerisme voor Rolduc
Kosten voor opname beeld en geluid
Extra docenten masterclass
Hogere honoraria voor musici/docenten (internationale maatstaven)
Kosten compositie + composer in residence

B.

Lasten
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