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LEADING THE SOUTH 2018
DE SMAAK VAN DE TOEKOMST

De muziek waarnaar we luisteren is een indicator 
van onze persoonlijkheid; het heeft net als voe-
ding invloed op hoe we ons voelen en op wie we 
zijn. Gedurende ons hele leven zijn we bezig met 
het ontwikkelen van onze smaak. De philharmonie 
zuidnederland onderzoekt voortdurend naar hoe 
zij in kan spelen op smaakveranderingen bij haar 
publiek. Dit leidt onder andere tot het aanbieden 
van nieuwe concertformats en het aangaan van 
samenwer kingen met innovatieve gezelschappen. 

Dit jaar organiseert philharmonie zuidnederland 
alweer de vierde editie van Leading the South,  
hét evenement waar inspirerende ontmoetingen 
plaatsvinden en waardevolle ervaringen worden 
gedeeld.

Leading the South vindt plaats op vrijdag 
16 november op de Brightlands Campus Greenport 
Venlo. In haar samenwerking met de campus, gaat 
philharmonie zuidnederland op zoek naar de 
smaak van de toekomst. 

Stefan Rosu
intendant en bestuurder van 
philharmonie zuidnederland

Saskia Goetgeluk
directeur van Brightlands  
Campus Greenport Venlo
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Saskia Goetgeluk
directeur van Brightlands  
Campus Greenport Venlo

Brightlands Campus Greenport Venlo is de plek waar 
ondernemers, onderzoekers en studenten samenwerken 
aan grote uitdagingen op het gebied van gezonde en 
veilige voeding, future farming en bio economy. 
De campus maakt deel uit van het Brightlands ecosysteem 
dat staat voor innovatie over grenzen heen.

Innovatie over grenzen heen is het motto waarin wij ons 
beiden herkennen. Leading the South is een uitstekend 
platform om dit uit te dragen. De philharmonie  
zuidnederland en Brightlands, een combinatie die al 
eerder geleid heeft tot nieuwe inspiraties. De Brightlands  
Hymne is daarvan het muzikale voorbeeld.

Stefan Rosu
intendant en bestuurder van 
philharmonie zuidnederland

Met philharmonie zuidnederland heb ik een culturele 
vuurtoren voor ogen die zich herkenbaar verbindt met 
zowel tradities als met innovatieve en toekomst gerichte 
ontwikkelingen in Zuid-Nederland. Een orkest dat nieuwe, 
innovatieve wegen bewandelt en dat bezig is zich tot één 
van de meest vooraanstaande orkesten in Nederland te 
ontwikkelen.

RESERVEER
Reserveer nu uw deelname aan Leading the South 2018  
met concert, diner en sprekers voor inspirerende  
ontmoetingen en ervaringen voor u en uw gasten.

Aantal  Prijs

2 personen 570 euro
4 personen 1.090 euro
6 personen 1.560 euro
8 personen 1.980 euro

Voor nadere informatie en reserveringen, kunt u contact 
opnemen met / For information or to book reservations,  
you can call or e-mail:

Maud Douwes
relatiemanager van philharmonie zuidnederland

06-12 40 12 30
maud.douwes@philharmoniezuidnederland.nl 

philharmoniezuidnederland.nl/leadingthesouth 

17.00 uur Ontvangst 

17.30 uur Welkomstwoord door Saskia Goetgeluk
Saskia Goetgeluk is directeur van Brightlands Campus Greenport Venlo en tevens  
uw gastvrouw van deze avond. Saskia Goetgeluk, in mei 2017 gestart als directeur van  
Brightlands Campus Greenport Venlo, is gepokt en gemazeld in het groene domein.  
Zij werkte onder meer voor de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen,  
de koepel organisatie Greenport Holland en Holland Horti International. 
Ook is zij betrokken bij de Nationale Wetenschapsagenda. 

18.30 uur Concert Music & Space
Darkness Rises is een muzikale ruimtereis over het laatste contact dat NASA in 2003 
had met de ruimtesonde Pioneer 10, die in 1972 werd gelanceerd. De laatste dataset 
die NASA van Pioneer 10 ontving – zich 12.000.000.000 kilometer van de aarde 
bewegend – is door de Brabantse componist en Gaudeamus Prijs-winnaar Aart 
Strootman omgezet in een compositie voor ensemble en orkest. De muziek vormt een 
geheel met de film van cineast Dries Alkemade met ruimtebeelden die de mysterieuze 
reis van Pioneer 10 verbeeldt. “Een even kleurrijk als beklemmend geheel”, aldus het 
Brabants Dagblad.

19.30 uur Diner met keynote sprekers
Na deze bijzondere concertervaring is het tijd om de smaak van de toekomst letterlijk 
tot zijn recht te laten komen. Als sprekers hebben wij Prof. Dr. Mark Post en  
Prof. Charles Spence te gast deze avond. Mark Post is als hoogleraar vasculaire 
fysiologie verbonden aan de Universiteit Maastricht, maar de meeste mensen kennen 
hem als de vleesprofessor. In 2013 is hij wereldnieuws als hij de eerste hamburger van 
kweekvlees presenteert. Deze avond gaat hij met u in gesprek over wat deze bijzondere 
ontwikkeling betekent voor onze toekomst.  
Charles Spence is professor op de Universiteit van Oxford en tevens hoofd van het 
‘Crossmodal Research Laboratory’, waar hij de effecten en samenhang van multi-
zintuiglijke ervaring bij eten en drinken in de moderne maatschappij onderzoekt.  
‘Een fascinerende visie op de wetenschap achter voedsel en hoe onze perceptie wordt 
gevormd door al onze zintuigen, niet alleen door smaak.’ — The Times

English 

LEADING THE SOUTH 2018
The kind of music we listen to is indicative of 

our personality. Just like food it influences how 

we feel and who we are. But our musical tastes 

change during the course of our lives.  

The South Netherlands Philharmonic is 

constantly striving to follow and anticipate 

these changes which leads to our development 

of innovative new concert concepts and 

collaborations with new artistic companies.

 

For the fourth consecutive year we will be 

organizing “Leading the South”, the event  

in the South of the Netherlands where  

inspiring encounters take place and valuable 

experiences are shared.

 

This years’ congress will be on Friday 16th 

November at the Brightlands Campus  

Greenport Venlo. Together with the campus,  

the South Netherlands Philharmonic will 

embark on a quest for the taste of the future. 

LEADING THE SOUTH
Met Leading the South gaat philharmonie zuidnederland de 
verbinding aan met het bedrijfsleven door een bijzondere  

netwerkavond te organiseren die de banden verstevigt tussen 
ondernemers uit Limburg, Brabant en Zeeland en zakelijke  

horizons verbreedt. Muziek, wetenschap, presentaties én  
ontmoetingen vormen een inspiratiebron 

voor de gasten.

PROGRAMMA UW GASTVROUW EN GASTHEER

Brightlands Campus Greenport Venlo
Leading the South vindt plaats op Brightlands Campus Greenport Venlo. Op Brightlands Campus 

Greenport Venlo werken vernieuwers uit MKB, grootbedrijf, start-ups, wetenschappers en studenten 

samen aan innovaties op het gebied van gezonde en veilige voeding, future farming en bio-economy. 

Tevens vinden er cross-overs plaats met de maakindustrie, informatie- en communicatietechnologie, 

logistiek in de andere drie Brightlands campussen. U krijgt een kijkje in de keuken van hét kennis- en 

innovatiecentrum op het gebied van gezonde en veilige voeding.

Parkeren: Sint Jansweg 20, 5928 RC Venlo
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De muziek waarnaar we luisteren is een indicator 
van onze persoonlijkheid; het heeft net als voe-
ding invloed op hoe we ons voelen en op wie we 
zijn. Gedurende ons hele leven zijn we bezig met 
het ontwikkelen van onze smaak. De philharmonie 
zuidnederland onderzoekt voortdurend naar hoe 
zij in kan spelen op smaakveranderingen bij haar 
publiek. Dit leidt onder andere tot het aanbieden 
van nieuwe concertformats en het aangaan van 
samenwer kingen met innovatieve gezelschappen. 

Dit jaar organiseert philharmonie zuidnederland 
alweer de vierde editie van Leading the South,  
hét evenement waar inspirerende ontmoetingen 
plaatsvinden en waardevolle ervaringen worden 
gedeeld.

Leading the South vindt plaats op vrijdag 
16 november op de Brightlands Campus Greenport 
Venlo. In haar samenwerking met de campus, gaat 
philharmonie zuidnederland op zoek naar de 
smaak van de toekomst. 
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