BESTUURSVERSLAG 2018
Stichting Kamermuziek Limburg

1.

ALGEMEEN

Stichting Kamermuziek Limburg (SKL) stelt zich ten doel om de uitoefening van kamermuziek te bevorderen, in de
meest brede zin. Hiertoe organiseert de stichting jaarlijks in de zomer het Orlando Festival en in het voorjaar de
Orlando Samenspelcursus.
In 2018 vond de 37ste editie van het Festival plaats, gedurende tien dagen, van 9 tot 19 augustus. In artistiek opzicht
waren de resultaten van het festival zeer succesvol. Het publieksbezoek, en daarmee de opbrengsten uit recettes,
was hoger dan in 2017. De aantallen deelnemers en bezoekers vertoonden een flinke groei ten opzichte van 2017.
Ook de inkomsten uit deelnemersbijdragen waren derhalve hoger. De opzet van het Orlando Concours onderging
met ingang van 2018 een koerswijziging. De Artistiek leider maakt samen met enkele Orlando ‘ambassadeurs’ een
keuze uit de internationale, jonge kamermuziekensembles, en de Orlando musici/docenten besluiten na afloop
van het festival welk ensemble extra aandacht zal krijgen door middel van een Nederlandse concerttournee in het
volgende concertseizoen.
SKL werd in 2018 structureel ondersteund door provincie Limburg en gemeente Kerkrade.
Voorts hebben o.a. de volgende fondsen en stichtingen SKL geholpen om het festival te realiseren:
-

Sena Performers
Stichting Dioraphte
Kersjesfonds
VSB Fonds
Stichting Zabawas
Stichting Herason
Wilhemina E. Jansen Fonds

Ook werd het Orlando Festival gesponsord door een aantal Limburgse gemeenten en waren er bijdragen van
particulieren, alsmede van de Vrienden van Orlando.
2.

BESTUUR EN ORGANISATIE

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van SKL bestond in 2018 uit:
Ad ‘s-Gravesande
Bert Bremen
Hans Kragten
Claire Nijssen
Jo Spaubeck

voorzitter
secretaris/penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Cultural Governance
De Stichting Kamermuziek Limburg functioneert conform de regels van Cultural Governance. In 2018 is er sprake
geweest van actieve inzet van de bestuursleden op diverse deelgebieden. Dit zal naar verwachting ook in 2019 het
geval zijn. Ook streeft het bestuur ernaar om in 2019 een nieuw bestuurslid te benoemen.
Organisatie
Henk Guittart
Jurjen Toepoel
Leonie Curvers
Dewi Louhenapessy

Directeur/Artistiek leider
Zakelijk leider
Productieleider/Manager
Assistent productieleider

(0,4 FTE)
(0,2 FTE, in dienst sinds 1 augustus 2018)
(0,8 FTE)
(0,3 FTE van mei t/m september 2018)

De Directeur/Artistiek leider is verantwoordelijk voor de inhoudelijke samenstelling van het festivalprogramma,
het kwaliteitsniveau van alle onderdelen van de programmering en voor het aantrekken van musici/docenten.
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De Zakelijk leider is verantwoordelijk voor alle zakelijke aspecten van het festival en, tezamen met directeur en
bestuur, voor fondsenwerving en sponsoring. De Productieleider/Manager is verantwoordelijk voor de organisatie
en coördinatie van het festival, inclusief boekhouding, marketing/communicatie en public relations. De Assistent
ondersteunt de activiteiten van de Manager.
Ook in 2018 is het festival mede mogelijk gemaakt dankzij de inzet van een negental enthousiaste vrijwilligers.
3.

EXPLOITATIERESULTAAT EN FINANCIËLE POSITIE

Evenals in de voorgaande jaren, sinds het wegvallen van een substantieel deel van de structurele subsidies in 2013,
waren er bij de voorbereiding van het festival 2018 ernstige financiële zorgen. Uiteindelijk kon ook dit jaar de
werkbegroting niet sluitend worden gemaakt en is er voor aanvang van het festival rekening gehouden met een
tekort van € 43.000,-. Door op veel onderdelen te bezuinigen, door bijzondere extra steun van het Kersjes Fonds
en van een anonieme sponsor, alsmede door hogere inkomsten uit recette, kon het Orlando Festival boekjaar 2018
afsluiten met een negatief resultaat van € 12.824,-. Uit de bestaande reserves kon dit bedrag worden
gecompenseerd, waardoor de reserves per 31-12-2018 nog € 2.066,- bedragen.
Voor 2019 zal een werkbegroting worden gehanteerd, waarbij wederom een substantieel deel van de inkomsten
van aanvullende bijdragen afhankelijk moet worden gesteld.
De opbrengst uit de kaartverkoop was in 2018 hoger dan in 2017. Het blijft voor SKL een wankele, zo niet uiterst
precaire basis om het Orlando Festival. zo sterk leunend op incidentele bijdragen van fondsen (die vaak pas in een
laat stadium toegekend dan wel afgewezen worden), op kwalitatief hoogstaande wijze te realiseren. Voor het
festival van 2019 wordt gestreefd naar een nog intensievere fondsenwerving en sponsoring alsmede een
intensivering van het Vriendenbeleid.
4.

REALISATIE VAN DE VOORGENOMEN PRESTATIES

Conform de afspraken met de Provincie Limburg is er een aantal meetbare prestaties, die mede relevant zijn voor
de algemene beoordeling van de activiteiten van SKL. Zie bijlage 2 voor de realisatie van de prestatiegegevens ten
opzichte van de ingediende prognose.
5.

ACTIVITEITEN ORLANDO FESTIVAL

Artistiek-inhoudelijke ontwikkeling
Concerten/ Radio/ CD’s
In 2018 werden 10 middagconcerten, 11 avondconcerten en 24 regioconcerten gegeven, op diverse locaties. De
Orlando-musici keren in het algemeen een aantal jaren terug, met een fluctuatie van ongeveer 10% nieuwe musici
per jaar. De programmering van de Orlando-concerten bestond evenals tijdens vorige edities uit een aantrekkelijke
combinatie van bekend en onbekend kamermuziekrepertoire, waarbij muziek uit vier eeuwen aan bod kwam. Er
werd substantieel aandacht besteed aan muziek van levende componisten alsook aan Nederlandse kamermuziek.
Opvallend was de grote aandacht die voor de centrale componist Louis Andriessen was ingeruimd. Van hem
klonken 24 composities, ruim 10% van de programmering. In 2018 bleek dat de nieuwe formule goed aanslaat bij
publiek en deelnemers, gelet op de toenemende bezoekersaantallen in alle categorieën. Alle elementen van de
nieuwe programmeringsaanpak kwamen optimaal tot uiting. Van de 21 concerten in de officiële
festivalprogrammering werden 11 radio-opnames gemaakt. Dat is een ongekend hoog aantal, niet alleen voor
Orlando, maar, in vergelijking met andere festivals, ook landelijk gezien.
Op alle terreinen werd een verheugende groei geconstateerd ten opzichte van 2017: meer publiek, meer
masterclassdeelnemers, meer amateurdeelnemers, meer lessen voor iedereen, meer bezoekers op Rolduc, meer
radio-uitzendingen, meer publiciteit.
De twee speciale amateurdeelnemers-concerten waren een succes en ook het afsluitende concert door de
deelnemers aan de vocale masterclass bleek in een behoefte te voorzien, zowel voor de jonge professionals als
ook voor de luisteraars.
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Het Behn Kwartet (musici uit Nederland, Groot-Brittannië en Nieuw Zeeland) won de eerste prijs van het laatste
Orlando Concours in 2017 en keerde in het najaar van 2018 terug in Nederland voor de Orlando winnaarstournee,
met concerten in Den Haag, Amsterdam (Kleine Zaal Concertgebouw), Heerlen en diverse andere kleinere zalen in
het land.
In 2018 verscheen op het label Etcetera een CD gewijd aan kamermuziek van Oscar van Hemel, opgenomen tijdens
het Orlando Festival in 2016 en 2017. Deze CD is zeer lovend besproken, o.a. in de Volkskrant (4 sterren) en Luister
(een 9/10). Tijdens het festival van 2018 werd het eerste exemplaar van de 4e CD van Gruppo Montebello, met
werken van Gustav Mahler, uitgereikt. In 2018 werden opnames gemaakt voor een CD met overwegend live
opnames van werken van Louis Andriessen, te verschijnen eind mei 2019, alsmede opnames door Gruppo
Montebello met werk van Mahler (Das Lied von der Erde) en Webern (Passacaglia op.1), voor release in het
voorjaar van 2019.
Educatie: Masterclass, amateurs, lezingen
De masterclass werd bevolkt door een recordaantal van 38 jonge musici, die zich in hun ensembles en als vocale
solisten hebben laten horen, steeds met groot succes. Het Poolse Erlendis Quartet was op uitnodiging prominent
aanwezig. Dit ensemble is aan het einde van het festival uitverkoren om in het seizoen 2019-2020 een
Nederlandse promotie tournee te maken.
De vernieuwde opzet van de masterclass is inhoudelijk een blijvend succes: verscheidene docenten geven les aan
de ensembles. Alle ensemblevormen worden toegelaten tot de masterclass. Naast instrumentale lessen wordt er
aandacht besteed aan onderlinge communicatie, aan omgaan met podiumvrees en aan lichaamshouding. De
deelnemende ensembles waardeerden, naast de lessen voor muzikale educatie, zeker ook deze extra lessen. De
docenten en de centrale componist toonden zich zeer tevreden over het hoge niveau van de
masterclassensembles. Vrijwel alle ensembles traden tijdens de avondconcerten en de namiddagconcerten op,
alsook op de regioconcerten. Enkelen hebben zich bovendien ook voor de landelijke radio laten horen.
De amateur-ensembles bleken zeer tevreden over het aanbod en de kwaliteit van de lessen. In 2017 is er een
nieuwe cursus toegevoegd aan het Orlando Festival. Deze Ad Hoc op Orlando Cursus is speciaal in het leven
geroepen voor de individuele amateurmusicus. De cursus was al meteen in haar eerste editie succesvol, in 2018
leverde dit nog meer deelnemers op.
In 2018 werden er tijdens het festival vier speciale lezingen georganiseerd, alle in het vernieuwde Theater
Kerkrade, de HuB.
Als extra activiteit buiten de festivalperiode werd begin 2018 weer een zeer geslaagde samenspelcursus
georganiseerd. Ook hier was er sprake van een groeiend aantal deelnemers, al weer aanzienlijk meer dan vorig
jaar: 76 Limburgse amateurs, jong en oud, meldden zich aan. Zij kregen 608 lessen van de 8 stage-studenten van
Conservatorium Maastricht en van 4 Orlando docenten.
Financiële ontwikkeling: uitleg bij de cijfers
Inkomsten
Deelnemers
Er waren in 2018 meer amateurmusici op Orlando dan in 2017. Ook de masterclassdeelname was groter dan
voorzien. Dit resulteerde in hogere inkomsten dan begroot.
Concertbezoekers
Er bestaan twee categorieën concertbezoekers: bezoekers (met overnachting) op Rolduc en bezoekers aan de losse
concerten. Uit onderstaande cijfers blijkt dat beide series, de avondconcerten en de namiddagconcerten, opnieuw
succesvoller waren dan in voorgaande jaren.
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Recettes
In 2017 is een goede samenwerking met het online ticketing-platform www.klassiekemuziek.nl aangegaan. Mede
met behulp van hun expertise zijn er in dat jaar meteen al hogere online recettes gegenereerd. Die lijn is in 2018
voortgezet, met goed gevolg.
Fondsen
In toenemende mate ondervindt SKL moeilijkheden bij de werving van voldoende fondsen. De fondsen lijden alle
onder een sterk toegenomen druk door de vele aanvragen. Veel fondsen willen en/of mogen niet fungeren als
reguliere, structurele subsidiënt. Ondanks de grote waardering voor Orlando en de nieuwe ingeslagen koers wordt
de organisatie telkenmale met meer afwijzingen geconfronteerd. Ook omdat de fondsen de beleidsregels
aanscherpen met betrekking tot de mogelijkheden tot aanvraag. De unieke veelkleurigheid van Orlando, zoals de
combinatie van amateurkunst en professionele uitvoeringen, veroorzaakt nu een beperkend effect.
Uitgaven
Door drastisch te bezuinigen is het voorziene tekort van € 43.000,- teruggebracht tot een tekort van € 12.824,-.
Met name op de honoraria van de musici, op productie en op publiciteit is sterk bezuinigd. De post
instrumentenhuur vertoont daarentegen extra uitgaven, in verband met de programmering. Met name de post
talentontwikkeling inzake deelname aan de masterclass laat extra uitgaven zien van ongeveer € 20.000,-. Dit ten
gevolge van de noodzakelijke beurstoekenningen om het de jonge deelnemers mogelijk te maken de lessen op
Orlando te volgen.
6. TOT SLOT
Het bestuur is van mening dat het Orlando Festival in 2018 wederom heeft bewezen dat de doelstelling van
Stichting Kamermuziek Limburg zeer actueel is. Het bestuur heeft alle vertrouwen in de ingeslagen weg en ziet de
editie van 2019 met vreugdevolle spanning tegemoet. Opnieuw wordt gerekend op bijdragen van particuliere
fondsen en op steun van het bedrijfsleven. Het streven is om het percentage eigen inkomsten op tenminste
hetzelfde niveau te houden. (in 2018: 66,1%).
Kerkrade, 25 maart 2019
Ad ’s-Gravesande, voorzitter

Bert Bremen, secretaris/penningmeester

Hans Kragten, bestuurslid

Claire Nijssen, bestuurslid

Jo Spaubeck, bestuurslid
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Orlando Festival

Planning 2018

Realisatie 2018

PUBLIEKSFUNCTIE - uitvoeringen
a. uitvoeringen in Limburg, waarvan in
- Zuid-Limburg
- Midden-Limburg
- Noord-Limburg
b. uitvoeringen in de rest van Nederland
c. uitvoeringen in het buitenland
Totaal aantal uitvoeringen

42
2
6
2
52

44
6
2
52

PUBLIEKSFUNCTIE - bezoekers
a. aantal bezoekers in Limburg
b. aantal bezoekers in de rest van Nederland
c. aantal bezoekers in het buitenland
Totaal aantal bezoekers

4002
607
149
4758

4059
600
85
4744

EDUCATIE
a. aantal educatieve activiteiten
b. aantal deelnemers educatieve activiteiten

300
231

434
283

TALENTONTWIKKELING
a. aantal activiteiten gericht op talentontwikkeling

250

210

SAMENWERKING
a. aantal activiteiten gericht op samenwerking
b. aantal samenwerkingspartners

40
20

40
20

Eigen Inkomsten

Begroot 2018

Realisatie 2018

Eigen inkomsten

€ 265.500

€ 250.737

Subsidies

€ 131.400

€ 128.113

Totale baten

€ 396.900

€ 378.850

Eigen inkomstenpercentage
(Totaal A/ Totaal B)

66,8 %

66,1 %
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TOELICHTING:
PUBLIEKSFUNCTIE
 De concerten worden in de nabijheid van de festivallocatie (Rolduc) in Limburg georganiseerd, ze vormen
tevens onderdeel van het programma voor deelnemers.
 a) Avondconcertreeks, namiddagconcerten, regioconcerten, dagbezoek Rolduc, Samenspelcursusconcert.
 b) Dit betreft de winnaarstournee 2018
 c) Herzogenrath, Duitsland + Borgloon, België
EDUCATIE
 Onder educatieve activiteiten vallen alle lessen, lezingen, masterclasses, coaching sessies en
Samenspelcursus-activiteiten.
 a) lessen tijdens het festival en lessen tijdens de Samenspel Cursus.
Deelnemers: alle actieve en passieve deelnemers (toehoorders) alsook de musici en samenspelcursus
deelnemers.
 b) deelnemers tijdens het festival en deelnemers aan de Samenspelcursus.
TALENTONTWIKKELING
 Alle festival-activiteiten (lessen, lezingen, masterclasses, workshops én concerten) zijn gericht op
talentontwikkeling voor jonge professionals, muziekstudenten en amateurs. Hier zijn alleen de lessen,
workshops en Samenspelcursus-repetities meegerekend.
SAMENWERKING
 Jeunesses Musicales Duitsland, voor een speciale prijs voor een van de laureaten van het concours nieuwe
stijl.
 Faso en Huismuziek ter promotie van de Ad Hoc Cursus
 Parkstad Limburg Theaters, voor 4 concerten en voor wederzijdse hulp bij publieksbereik.
 Interticket (klassiekemuziek.nl) voor promotie en kaartverkoop.
 Gemeente Kerkrade, via Beleef Kerkrade voor promotie en p.r.
 Theater aan het Vrijthof, Maastricht, inzake publiciteit voor de concerten in Maastricht.
 AVROTROS, voor radio-opname en uitzending van Orlando Festival-concerten, alsmede promotie en
publiciteit.
 De Concertzender, voor radio-opname en uitzending van Orlando Festival-concerten.
 BRAVA Stingray, voor p.r. door middel van uitzending spotjes en een jaarlijkse documentaire over Orlando.
 Conservatorium Maastricht en de regionale muziekscholen, voor de Samenspelcursus.
 Regionale podia en bibliotheken, voor de realisatie van reguliere en regioconcerten (o.a. Parkstad Limburg
Theaters, Schunck, Centre Céramique, Openluchttheater Valkenburg, Kopermolen Vaals)
 Toeristische attracties en het Festival Platform Limburg, voor p.r. en marketing.
 Stichting Muziek Jong voor Oud, voor gezamenlijk georganiseerde concerten.
 VVV Zuid-Limburg, voor promotie en p.r..
 Citymarketing Maastricht voor promotie en p.r.
 Cultuurzomer Heuvelland voor promotie en p.r.
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SKL fact sheet: overzicht laatste 5 jaar
2018

2017

2016

2015

2014

DEELNEMERS:
Masterclass
Musici

38
34

27
29

25
31

26
22

18
29

Amateurmusici
Orlando Academy
Bezoekers (incl. overnachting)

66
0
70

54
0
75

39
0
68

54
10
44

46
33
31

CONCOURS
Aantal ensembles

0

4

8

Aantal deelnemers

0

16

33

7
21

8
32

SAMENSPELCURSUS
aantal deelnemers

75

64

45

38

19

aantal ensembles

17

15

12

TOTAAL

283

265

241

10
215

6
208

CONCERTBEZOEKERS
Avondconcertreeks
Namiddagconcertreeks

1735
989

1769
909

1381
758

1661
729

2579
763

Regioconcerten

1340

1372

1835

1345

1300

TOTAAL

4064

4050

3974

3735

4642

Recettes

€ 60.220

€ 54.805

€ 43.229

€ 19.381

€ 26.320

INKOMSTEN (x1000)
Recettes
Structurele Subsidies

60,2
126,8

54,8
167,9

43,2
145,7

19

26

Fondsen
Uitkoopsommen
Sponsoring
Donaties

75,8
1,3
30
10,7

44,3
2,3
24,7
1

57,5
2,6
28,6
1,3

148
47
1
32
4

192
38
1
32
4,8

Deelnemers

73,9

50,7

47,5

69

73

TOTAAL

378,7

345,7

325,4

320

366,8

UITGAVEN (x1000)
organisatie en kantoor
Musici

111,3
69,9

97,2
64,3

102,5
68,8

130

117

materiele / activiteiten lasten

190

159,1

139,6

57
141

71
157

PR en Publiciteit

19,8

21,2

14,1

18

26

TOTAAL

391

341,8

325

346

371
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BIJLAGE 3: FUNCTIES/ NEVENFUNCTIES BESTUURSLEDEN
Ad ’s-Gravesande
Directeur-eigenaar AA Kunst en Media BV
Bestuurslid stichting Liszt Concours Utrecht
Bestuurslid stichting International Conductors Competition Rotterdam
Bestuurslid stichting WIG
Bestuurslid stichting Bosch Forever
Vicevoorzitter Raad van Toezicht philharmonie zuidnederland
Voorzitter stichting Ensemble Academie
Voorzitter stichting PAN Amsterdam
Voorzitter commissie Nederlandse Muziekprijs
Voorzitter stichting Kamermuziek Limburg
Bert Bremen
Ondernemer / voormalig eigenaar bouwkundig adviesbureau
Voorzitter Koninklijke Harmonie Heerlen
Vicevoorzitter Stichting Multifunctionele Accommodatie Bekkerveld – Heerlen Secretaris/penningmeester
Stichting Klassieke Zomer Parkstad
Secretaris/penningmeester Stichting Kamermuziek Limburg
Hans Kragten
Cardioloog onderzoeker in MUMC+ te Maastricht
Waarnemend cardioloog ziekenhuis Nickerie (Suriname)
SCEN arts Zuid-Limburg
Voorzitter Kiwanis club Heerlen
Lid parochiebestuur st. Pancratius parochie te Heerlen
Lid bestuur Stichting Patiens
Bestuurslid Stichting Kamermuziek Limburg
Claire Nijssen
Advocaat bij ThuisPartners Advocaten
Lid van het Dagelijks Bestuur van Stichting Omroep Limburg
Lid Algemeen bestuur Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken
Bestuurslid Limburgse vastgoed Sociëteit
Bestuurslid Stichting Kamermuziek Limburg
Jo Spaubeck
Associate Professor TH Koeln
Senior Expert PUM Netherlands
Advisor COMMEET
Board member RCE Global Network Nizhny Novgorod, Russia
Associate Professor and researcher UNESCO chair NNGASU,Russia
Voorzitter Koninklijke Harmonie St Philomena Chevremont
Bestuurslid Stichting Kamermuziek Limburg
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