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orkest dat continu nieuwe activiteiten ontplooit, 
onontdekte paden inslaat en grenzen overschrijdt. 
Dat heeft geleid tot het brede scala aan activitei
ten dat kenmerkend is voor ons orkest. Daarin 
onderscheiden wij ons van andere gelijkwaardige 
symfonieorkesten. Natuurlijk geven wij symfo
nische concerten op allerlei grote podia voor een 
betalend publiek, maar onze educatieve produc
ties, onze innoverende projecten en de door ons 
ontwikkelde formules waarbij publiekspartici
patie centraal staat, zijn net zo belangrijk. Die 
vernieuwende, dynamische houding waarmee wij 
onze passie, de klassieke muziek, benaderen, 
vraagt een extra inspanning. Onze musici gaan 
telkens uitdagingen aan. Ze doen dingen buiten 
hun comfortzone. Ze maken niet alleen muziek, 
ze bewegen, ze acteren, ik heb ze zelfs zien dansen 
in onze educatieve voorstellingen met dansgezel
schap Sally Maastricht. Die avontuurlijke houding 
is in ons dna gaan zitten. We doen het collectief 
en met groot enthousiasme. Dat gevoel slaat over 
op al diegenen die onze voorstellingen meema
ken. Uit hun enthousiaste reacties mogen wij 
concluderen: philharmonie zuidnederland is een 
garantie niet voor één maar meerdere kwaliteiten. 
En om dat soort grensoverschrijdende producties 
te kunnen blijven maken, hebben wij de hulp van 

“Samen verrijken wij het leven 
van mensen in deze regio.
Stefan Rosu

—StefanRosu
intendant en bestuurder

sponsors nodig. Het gaat niet zonder de financiële 
ondersteuning van bedrijven. Die grensoverschrij
dende projecten zijn namelijk vaak relatief kleine 
producties. Ik denk aan Mahler am Tisch, The 
People’s Salon en educatieve producties als Broer 
en HeartBeat. Ook al zijn ze klein, ze hebben een 
enorme impact. Het is de ervaring die musici en 
publiek delen, het proces waaraan maker en 
toehoorder beiden een actieve bijdrage leveren. 
Dát is de beleving. Je hoort muziek op een hoog 
niveau. Je wordt er helemaal ingetrokken. Zo’n 
intense muzikale belevenis maakt je emoties los 
en stelt je in staat die te ervaren en te verdiepen. 
Dat is wat philharmonie zuidnederland brengt. 
Niet alleen in de concertzaal, maar voor allerlei 
doelgroepen. Ook voor jongeren en mensen die 
nog geen ervaring hebben met klassieke muziek. 
Zij maken zo kennis met het symfonieorkest.  
En of het nu gaat om honderd of tien musici,  
het is die fascinerende wereld van mensen die 
sámen iets met passie doen. Dát beleef je bij 
philharmonie zuidnederland. Dat is hoopgevend, 
het is positief en het kweekt energie. Ja, in die zin 
is philharmonie zuidnederland de energiebron 
van ZuidNederland.”

Dephilharmoniezuidnederland
verlegtpermanenthaargrenzen



Veelzijdig, verbindend 
en bevlogen
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Opera op de Parade

“Een evenement van onbetaalbare waarde”
Samen met Opera Zuid en Theater aan de Parade, 
organiseert philharmonie zuidnederland jaarlijks 
Opera op de Parade in ’sHertogenbosch. Met een 
opera, een Opera Sing Along, een familieopera  
en rand programmering maken vele duizenden 
bezoekers op een laagdrempelige manier en  
gratis kennis met klassieke muziek en opera.  
Een muziekfeest voor jong en oud. 

Educatieprojecten

Muziek raakt ons recht in het hart. Drukt uit waar 
we de woorden niet voor kunnen vinden. Zéker als 
kinderen muziek live horen en voelen opent dat 
deuren die anders gesloten blijven. Onze musici 
brengen hun muziek graag naar de scholen toe 
met intieme en leerzame projecten en ontmoeten 
de jonge gasten ook graag in de concertzaal of in 
het theater in volle bezetting met een passend en 

De philharmonie zuidnederland raakt mensen met 
klassieke muziek en zoekt de verbinding met alle 
inwoners van Zuid-Nederland om iedereen de magie 
van muziek te laten beleven. Sinds haar oprichting 
realiseert philharmonie zuidnederland óók vele 
samenwerkingen met culturele organisaties in haar 
omgeving. Want samen maak je interessantere 
producties.
 
Door uw betrokkenheid en verbinding met onze 
projecten kunnen we projecten nog mooier en succes-
voller maken. Enkele voorbeelden waarbij u zich kunt 
aansluiten:

aantrekkelijk programma. Digitaal lesmateriaal 
maakt de beleving van een educatieproject 
compleet. Video’s over het orkest en de instrumen
ten, zoals Expeditie Orkest, laten de leerlingen 
uitgebreid kennis maken met het symfonieorkest. 
Op die manier brengen we jaarlijks zo’n 15.000 
kinderen dichter bij hun hart en hun gevoel.

Liberation Concert Margraten

Sinds 2006 wordt op de Amerikaanse begraaf
plaats in Margraten jaarlijks een muzikaal eerbe
toon gebracht aan alle soldaten die vochten voor 
onze vrijheid. Elk werk op het concertprogramma 
herinnert aan de verschrikkingen van oorlog, 
maar wil ook uiting geven aan kracht en hoop. 
Het concert houdt de herinnering levend bij 
jongere generaties, is een viering van het leven en 
een muzikale roep om vrede en verbintenis tussen 
volken en religies.

Symphonic Mob

De philharmonie zuidnederland introduceert in 
2022 de Symphonic Mob in Nederland. Het feno
meen, een grootschalige samenwerking tussen 
amateurmusici en de professionals van het orkest, 
is in Duitsland al een groot succes. Talentontwik
keling, zichtbaarheid in de regio, participatie van 
lokale (amateur)musici, het zijn speerpunten die 

al jaren een belangrijk onderdeel uitmaken van 
het beleid van philharmonie zuidnederland. 
Duncan Ward, de nieuwe chefdirigent, neemt de 
muzikale leiding op zich.

Crowdfundcampagnes

Eens in de twee jaar zet philharmonie zuidneder
land een crowdfundcampagne op touw. De educa
tiefilm Expeditie Orkest was het eerste project dat 
in 2021 door vele donaties van particulieren én 
bedrijven succesvol werd afgerond. In 2023 volgt 
een tweede campagne. Ook dáár kunt u als bedrijf 
op aanhaken. Met afspraken die het beste bij ú 
passen.

Leading the South

Leading the South is het jaarlijks terugkerende 
netwerkevenement van philharmonie zuidneder
land. Elk jaar een nieuwe onverwachte locatie, 
met verrassende sprekers, een uitstekend 
verzorgd diner en een prikkelend concert. 
Bedrijfsleven, politiek, wetenschap en cultuur 
komen samen om elkaar te inspireren en te 
enthousiasmeren. 

“ Met uw betrokkenheid en  
verbinding met onze projecten 
kunnen we voor nog meer 
mensen van betekenis zijn.
Jos Roeden, artistiek programmeur

SYMPHONIC MOB

LIBERATION CONCERT MARGRATEN LEADING THE SOUTH
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Samen komen  
we verder

VERBINDENDE PARTNERSCHAPPEN

Yvonne Vleeshouwers
Notaris bij Hoffspoor Notarissen uit Rosmalen

‘De erfenis en rijkdom van klassieke muziek moet 
je koesteren.’ Als notaris van Hoffspoor Notaris
sen Rosmalen zet Yvonne Vleeshouwers zich al 
jaren in voor philharmonie zuidnederland, met 
name voor geliefde projecten als Opera op de 
Parade en de educatieve film Expeditie Orkest.
‘Je leven wordt verrijkt als je klassieke muziek 
omarmt. Iedere muziekliefhebber wil weer mooie 
concerten meemaken. Dan is het belangrijk dat je 
klassieke muziek juist in je eigen omgeving kunt 
beleven. Een orkest van grote kwaliteit dat voor 
iedereen toegankelijk is en dicht bij huis concer
teert. Daar ontmoet je ook de mensen uit je eigen 
buurt. Samen topconcerten bezoeken, het hoort 
er gewoon bij. Als Hoffspoor Notarissen hebben 
we hart voor de gemeenschap. Muziek en cultuur 
spelen daar een sleutelrol in. Klassieke muziek 
maakt je leven zoveel rijker.’

Roger Holtus
Directeur bij Wiertz Company

‘Eén van de partnerships van Wiertz Foundation 
waar ik bijzonder trots op ben is die met philhar
monie zuidnederland. Onderdeel daarvan is een 
masterclass orkestdirectie. Zo dragen we bij aan 
het verspreiden van de liefde voor muziek en 
harmonie. Ik mocht daarvan toeschouwer zijn.
Wat een bijzondere ochtend werd dat! Het was 
niet alleen een masterclass directie, maar ook een 
masterclass feedback en leiderschap. Scherp, to 
the point, maar altijd opbouwend en vol van 
respect. Het pad effenen en de bestemming boei
end maken. Opbouwend coachen en naar grote 
hoogte brengen door vertrouwen uit te spreken.’

Aukje Kuypers
Algemeen directeur bij Kuijpers

‘Muziek verbindt, maakt creatief en kan me  
recht in mijn ziel raken. Als ik de kans zou krijgen 
om philharmonie zuidnederland te dirigeren zou 
ik dat super spannend vinden omdat muziek voor 
mij gevoel is. Dan geef je jezelf bloot. Bij het 
10jarig bestaan van het orkest hoop ik dat  
philharmonie zuidnederland nog steeds jonge 
generaties meeneemt in de tradities van klassieke 
muziek.’

“ De erfenis en rijkdom 
van klassieke muziek 
moet je koesteren.
Yvonne Vleeshouwers

“ Opera op de Parade 
maakt opera voor  
iedereen toegankelijk.
Bas Coerts

Bas Coerts 
Private Banker Sales bij Delen

‘Als trotse hoofdsponsor heeft Delen Private Bank 
zich sinds 2017 verbonden aan Opera op de 
Parade. Opera op de Parade presenteert opera van 
topkwaliteit en maakt opera voor iedereen toegan
kelijk. Een dag later gevolgd door Opera Sing 
Along waar je lekker mee kan zingen met de 
grootste operahits. Dit allemaal op het mooiste 
plein van Nederland. Beter wordt het niet!’
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Maatwerk  
in samenspel

SPONSORMOGELIJKHEDEN Mensen raken in hoofd, hart en ziel met de mooiste symfonische muziek. 
Dat doet philharmonie zuidnederland op het hoogste niveau. Muziek 
speelt in elk mensenleven een belangrijke rol en is van grote waarde voor 
de maatschappij waarin wij leven. Daarom is wederzijdse betrokkenheid 
van groot belang. Wij gaan graag met u in gesprek om onze kunst en 
mogelijkheden te matchen met de wensen van u en uw bedrijf.  
Uiteraard krijgt u daar veel voor terug.

Hoofdfounder
vanaf 20.000 euro

De hoofdfounder is een belangrijke 
partner voor het orkest. De hoofdfounder 
praat mee over de positionering van het 
orkest en het orkest ontwikkelt activitei-
ten op maat voor de hoofdfounder.

De hoofdfounder 
ontvangt in overleg:
• een concert op maat 
• samengestelde profijten voor de  

medewerkers, relaties en klanten van de 
hoofdfounder 

• een workshop op maat, verzorgd door 
onze musici

• een tafel voor tien personen bij Leading 
the South

Founder
10.00020.000 euro

De founder is net als de hoofdfounder 
een structurele partner voor het orkest. 
De founders dragen zorg voor een finan-
ciële buffer die van belang is voor alle 
activiteiten in de regio. Daarom is ook de 
wisselwerking tussen orkest en founder 
erg groot. 

De founder 
ontvangt in overleg:
• een workshop of concert op maat,  

verzorgd door onze musici 
• samengestelde programma’s voor de 

medewerkers, relaties en klanten van de 
founder 

• een tafel voor zes personen bij Leading 
the South

Projectsponsor
2.5005.000 euro

De projectsponsor ondersteunt 
naar eigen keuze een onderdeel 
waarin het orkest acteert; een 
speciaal evenement, een educa-
tieproject of een vakinhoudelijk 
aspect waarbij de projectsponsor 
het verschil kan maken. 

De projectsponsor  
ontvangt in overleg:
• kaarten en sponsorontvangsten 

tijdens het gekozen project
• twee toegangsbewijzen voor 

Leading the South

Partner
2.500 euro

Als zakelijk partner maakt u deel 
uit van het exclusieve netwerk 
rondom het Partnerprogramma 
van de Vrienden van philharmo-
nie zuidnederland. Het Partner-
programma geeft het orkest de 
mogelijkheid met bijzondere 
solisten en dirigenten te werken, 
bijzondere concerten samen te 
stellen en educatieve en innova-
tieve programma’s te ontwikke-
len en uit te voeren.

Als partner  
ontvangt u:
• 10 vrijkaarten per seizoen
• uitnodiging voor het jaarlijks  

Partnerdiner
• uitnodiging voor regionale  

Partnerbijeenkomst 

Hoofdsponsor
5.00010.000 euro

De hoofdsponsor is van groot 
belang voor extra projecten en 
concerten en kan zijn naam daar-
aan verbinden.  

De hoofdsponsor
ontvangt in overleg:
• een workshop op maat, verzorgd 

door onze musici
• kaarten en sponsorontvangsten 

tijdens de gekozen projecten
• twee toegangsbewijzen voor 

Leading the South

Verder geldt voor alle sponsoren:
• een vermelding in alle gedrukte en digitale uitingen van philharmonie zuidnederland
• vier keer per jaar ontvangst van ons magazine deKlank
• twee keer per jaar ontvangst van onze zakelijke nieuwsbrief

ANBI – De philharmonie zuidnederland heeft de Culturele ANBIstatus, waardoor óók 
de Geefwet van toepassing is. U kunt online (o.a. berekenhet.nl) berekenen hoeveel 
belastingvoordeel u dit biedt. 
CBF – De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezicht
houder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat 
ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. 

“ Muziek gaat over  
culturen heen, we 
spreken dezelfde taal.
Lianne van den Boogaard,  
directeur WTCE en ambassadeur
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Co-creatie

Als ondernemer wilt u kwaliteit leveren en onder
scheidend zijn. Graag gaan we met u in gesprek 
hoe we u hierbij kunnen ondersteunen. Afhanke
lijk van uw wensen realiseren we samen met u een 
unieke activiteit, voor zowel uw eigen medewer
kers als voor uw zakenrelaties. Wij geven u een 
aantal mogelijkheden. De lijst is niet volledig: we 
staan open voor uw eigen idee! De philharmonie 
zuidnederland wil immers een betekenisvolle 
verbinding met u aangaan.

Kijkje achter de schermen

Bij een orkest zie je goed hoe ieders individuele 
kwaliteiten uiteindelijk samenkomen tot een 
optimaal resultaat. Hiervoor is zowel een goede 
samenwerking als leiderschap nodig. Dit laten  
we u graag ervaren met een kijkje achter de  
schermen.

U woont een deel van de repetitie van het orkest 
bij en gaat in gesprek met musici. Wij vertellen u 
meer over de organisatie van het orkest: wat is de 
bedrijfsvoering, welke rollen zijn er, hoe werkt 
men samen? Wat is er allemaal nodig aan voorbe
reiding voordat een concert daadwerkelijk plaats 
kan vinden? U ontdekt wellicht onverwachte 
parallellen met uw eigen organisatie.

Muziek op maat
INSPIRENDE ACTIVITEITEN

Leiderschapsspecial
Een speciaal voor u op maat samengestelde work
shop zónder orkest met als thema leiderschap. 
Sprekers zijn o.a. Stefan Rosu, intendant en 
bestuurder, over zijn managementstijl en onder
nemerschap. Om het gepresenteerde te verleven
digen, vindt er ook een muzikale workshop leider
schap/teambuilding plaats, uitgewerkt door een 
musicus. De special wordt afgesloten met een 
paneldiscussie waarbij de deel nemers hun vragen 
en opmerkingen kunnen inbrengen.

Concertarrangement

Hebt u wel eens overwogen om voor uw relaties 
een concertarrangement in te zetten, compleet 
met ontvangst en inleiding, nazit en een tour 
achter de schermen waarbij u de dirigent, solisten 
en onze musici ontmoet?

Ensemble

U kunt ook een klein ensemble inhuren om bij u 
op locatie te spelen, bijvoorbeeld om iets te vieren 
of om een belangrijk event muzikaal te omlijsten.

Familiehappening

Een concert bij u in het bedrijf, voor alle mede
werkers en hun familie en vrienden. Een waar 
familiefeest!

Artistiek inhoudelijke verbinding

Een relatie leggen met philharmonie zuidneder
land vanuit artistieke inhoud kan óók door het 
verbinden van uw naam aan een compositie of 
een bijzondere solist. De aankoop van een instru
ment of het adopteren van een musicus behoren 
ook tot de mogelijkheden. Wij zorgen voor verdie
pende activiteiten rondom uw keuze.

Onze Muziek op Maat activiteiten zijn ideaal om u met het 
orkest te verbinden. Wij bieden u de mogelijkheid te ontdek-
ken wat het orkest voor uw organisatie kan betekenen.  
Van een exclusief avondje uit tot een workshop teambuilding. 
En alles 'op maat' voor u en uw bedrijf. 

“ Als cultuur, muziek en het 
bedrijfsleven elkaar ontmoeten 
stijgt de economische slag-
kracht voor beide aanzienlijk.
Raymond Spons, slagwerker
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De stem van 
het orkest

PASSIE VOOR KLASSIEKE MUZIEK

‘Het is fantastisch om chefdirigent te 
zijn van dit prachtige orkest en om 
samen met alle musici van philhar
monie zuidnederland muziek te 
mogen maken. Eén van mijn doelen 
is om met onze muziek zoveel moge
lijk jonge mensen te bereiken en hen 
te laten ervaren wat muziek allemaal 
doet. Hoe muziek inspireert en troost, 
vreugde en kracht brengt. Ik wil ieder
een die klassieke muziek een warm 
hart toedraagt, uitnodigen om samen 
met ons meer mogelijk te maken, om 
onze muzikale dromen waar te maken 
en meer mensen te laten genieten van 
klassieke muziek. Het leven is mooier 
met vrienden.’

De stem van het orkest zendt een universele 
boodschap uit die mensen raakt, ongeacht leef-
tijd of achtergrond. Dat zijn momenten waarin 
we inspiratie vinden en elkaar ontmoeten. 
Daarmee draagt het orkest iets wezenlijks bij 
aan de samenleving. 

“ Ik wil met onze 
muziek zoveel 
mogelijk mensen 
bereiken.
Duncan Ward, chefdirigent

‘Muziek is in ZuidNederland een 
wezenlijk onderdeel van onze way of 
life. Een leven zonder muziek is voor 
mij ondenkbaar. Het orkest haakt aan 
bij vele lokale tradities en is hiermee 
een antwoord op het individualisme. 
Tijdens een concert ervaren luiste
raars en musici een collectieve 
emotie: ze worden één. Daar doen we 
het voor, om dat magische moment te 
realiseren. Een universele taal die 
iedereen begrijpt.’

“ Het orkest haakt 
aan bij vele lokale 
tradities.
Jos Roeden, artistiek programmeur

‘Klassieke muziek raakt mij diep, al 
vanaf mijn jeugd. Iedere keer weer 
brengt het mij ontroering, troost, 
hoop. Muziek boort een stukje in 
mij aan waar woorden niet kunnen 
komen. Dat gevoel en die rijkdom gun 
ik iedereen. Daarom is het zo mooi 
om voor philharmonie zuidnederland 
educatieve projecten te ontwikkelen. 
We bieden een prachtig, eigentijds 
educatieprogramma, bruisende of 
intieme schoolvoorstellingen en 
ontroerende familievoorstellingen. 
Hiermee willen we de vonk van onze 
passie voor muziek op de jonge 
generatie overbrengen, zodat ook zij 
deze rijkdom hun leven lang kunnen 
meenemen.’ 

‘Xiaotíqín, het Chinese woord voor 
viool, betekent letterlijk ‘kleinstevast
houdeninstrument’. Omdat ik zo 
klein was, koos mijn moeder de viool 
voor mij. Op mijn dertiende werd ik 
geselecteerd om in een orkest te 
spelen en een professionele opleiding 
te krijgen. Nadat ik in 2001 afstu
deerde aan het conservatorium van 
Shanghai kwam ik naar Europa. Ik 
studeerde in Brussel en begon in 
orkesten te werken. Een bijzondere 
ervaring. Musici in China hebben 
individueel een uitstekende techniek, 
maar orkesten hier hebben zo’n lange 
traditie van samenspel. In philharmo
nie zuidnederland ben ik concert
meester. Die functie past goed bij mij. 
Een concertmeester moet altijd het 
overzicht bewaren. Je bent een brug 
tussen orkest en dirigent. Ik ben van 
nature kalm en helder van geest. Dat 
helpt. En natuurlijk, ik hou ervan om 
al die mooie vioolsolo’s te mogen 
spelen!’

“ Wij geven graag 
onze passie voor 
muziek door.
Adeline van Campen, hoofd educatie

“ Orkesten in  
Europa hebben  
een lange traditie 
van samenspel.
Lei Wang, concertmeester

philharmonie zuidnederland speelt in  
Eindhoven, Breda, Tilburg, ’sHertogenbosch, Maastricht, Heerlen, Kerkrade, Venlo, Sittard, Weert, Geleen, 
Margraten, Middelburg, Amsterdam, Utrecht, Hasselt (België), Aken (Duitsland), Keulen (Duitsland).
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De mensen die zich inzetten voor het orkest 
doen dat vanuit overtuiging en bevlogen-
heid. Ze bekleden verschillende functies in 
een breed maatschappelijk veld.

AMBASSADEURS  

Lianne van den Boogaard 
en Eric van Schagen 

‘Als ambassadeur bezoek ik prachtige concerten 
waarvoor ik misschien geen kaartje had gekocht. 
Zo kom ik in aanraking met muziek die ik anders 
nooit had gehoord. Het orkest laat je nieuwe 
werelden ontdekken’, zegt Eric van Schagen (CEO 
van Simac). ‘Creativiteit en innovatief denken is 
heel belangrijk, zeker in onze kennisregio. Die 
stimuleer je door een goed ontwikkeld kunst en 
cultuurleven. Het gaat niet om wat iedereen tóch 
al mooi vindt; je moet mensen uitdagen hun erva
ringswereld te vergroten. Dat doet dit orkest.’ 

Voor Lianne van den Boogaard, directeur WTC 
Eindhoven speelt cultuur een belangrijke rol bij 
het verbeteren van de kwaliteit van ons leven en 
onze omgeving. ‘Cultuur verrijkt onze samenle
ving en stimuleert de economie. Muziek gaat over 
culturen heen, we spreken dezelfde taal en 
muziek zorgt ervoor dat mensen elkaar weten te 
vinden en elkaar verstaan. Als klarinettist bij 
harmonieorkest Sub Umbra ervaar ik dat muziek 
mensen met een grote diversiteit en achtergrond 
verbindt. Je wordt meegenomen in de muziek en 
creëert daarbij je eigen beelden, het maakt je 
creatiever en het geeft rust in ons energieke 
bestaan. Ook het beluisteren van klassieke muziek 
draagt bij aan de ontwikkeling van je concentra
tievermogen, je wordt er gelukkiger door.’

RAAD VAN TOEZICHT 

Rob Stevens en  
Mechteld Petersen


‘Ik herinner me nog dat we met de klas naar 
concerten in de aula gingen,’ vertelt Rob Stevens 
(voorzitter Raad van Toezicht philharmonie zuid
nederland) over zijn allereerste kennismaking 
met klassieke muziek. ‘Dan speelde er een pianist 
of klein orkest. Die schoolconcerten hebben de 
kiem gelegd voor mijn liefde voor klassieke 
muziek. Ik heb de afgelopen jaren allerlei verschil
lende activiteiten van philharmonie zuidneder
land meegemaakt. Ook een kleine voorstelling 
voor kleuters. Een grote inspanning voor de 
musici, maar mooi om te zien hoeveel plezier zij 
eraan beleven. Kinderen reageren zo spontaan en 
enthousiast. Heel puur. Dit orkest is een belang
rijk onderdeel van de culturele basisstructuur die 
bijdraagt aan geluk en kwaliteit van leven.’

Mechteld Petersen ging samen met haar twee 
puberzonen naar At the Movies en met haar  
ouders naar Bachs Matthäus Passion, om samen 
nieuwe herinneringen te maken. ‘Klassieke 
muziek is voor mij nieuw, maar dat maakt het 
juist zo mooi en interessant. Vanuit mijn nieuws
gierigheid en ook mijn liefde voor innovatie ben 
ik in contact gekomen met philharmonie zuidne
derland. Ik ben werkelijk verbaasd hoeveel inno
vatie er mogelijk is binnen klassieke muziek, 
zonder de oorsprong, het vakmanschap en de 
passie te verliezen. Maar puur door te kijken wat 
het kan betekenen voor mensen, namelijk verbin
ding maken met elkaar. Ik zie de betrokkenheid 
van de medewerkers die intensief en enthousiast 
juist datgene mogelijk maken zodat steeds meer 
mensen kunnen genieten van deze mooie muziek. 
Elke keer als ik naar een concert ga neem ik 
iemand anders mee. Gewoon om anderen ook 
deze prachtige ervaring te kunnen geven en 
samen nieuwe herinneringen te maken. Want 
herinneringen zijn voor mij de ultieme manier 
van verbinding tussen mensen.’

BESCHERMVROUW- EN HEREN

“ Het orkest 
laat je nieuwe
werelden 
ontdekken.
Eric van Schagen

“ Herinneringen zijn voor mij de 
ultieme manier van verbinding 
tussen mensen.
Mechteld Petersen

Ina Adema
Commissaris van de Koning in 
de provincie Brabant

Han Polman
Commissaris van de Koning  
in de provincie Zeeland 

Emile Roemer
Gouverneur van de provincie 
Limburg

ROB STEVENS

Ambassadeurs
Lianne van den Boogaard
Giel Braun
Jo van Ham
Martin Paul
Paul Rüpp
Eric van Schagen
Christianne Vaeßen
Peter Verkoulen
Wim Weijnen

RaadvanToezicht
Rob Stevens voorzitter
Hans Verbugt vice-voorzitter
Mpanzu Bamenga
Petra Dassen
Rebecca Eggels
Mechteld Petersen
Igor La Vos

MECHTELD PETERSEN

ERIC VAN SCHAGEN

Brede ondersteuning
BEVLOGEN NETWERK

LIANNE VAN DEN BOOGAARD
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“ Muziek is een onuitputtelijke 
bron van schoonheid waarvan 
elke persoon en elk bedrijf 
mooier wordt. Mijn opdracht is 
geslaagd als het orkest van 
meerwaarde blijkt voor onze 
relaties en onze musici zien dat 
ze ertoe doen.

  

Kunst en cultuur stellen ons in staat ons hoofd en hart  
te voeden, te vertragen, te bezinnen. De philharmonie 
zuidnederland is een betrokken orkest dat met de  
schoonheid van klassieke muziek en met relevante en actuele 
maatschappelijk thema's een bijdrage wil leveren aan een 
gezonde leefgemeenschap en een goede toekomst van  
Zuid-Nederland. Dat doet zij héél graag met u. Wij nodigen u 
daarom uit mee te bouwen aan een gezonde maatschappij.

philharmoniezuidnederland
Postbus 230
5600 AE Eindhoven

VestigingEindhoven
Jan van Lieshoutstraat 5
5611 EE Eindhoven

VestigingMaastricht
Statenstraat 5
6211 TB Maastricht

www.philharmoniezuidnederland.nl 
info@philharmoniezuidnederland.nl

Volgonsop

AnnemarieBorm,relatiemanager
088 – 1660 743 / 06 – 4310 6219 
annemarie.borm@philharmoniezuidnederland.nl

MaudDouwes,relatiemanager
088 – 1660 723 / 06 – 1240 1230 
maud.douwes@philharmoniezuidnederland.nl

“ Het belang van muziek-
educatie en mijn passie voor 
klassieke muziek zijn voor mij 
belangrijke drijfveren om 
mijn enthousiasme voor ons 
orkest met u te willen delen. 

philharmoniezuidnederland.nl/sponsor


