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Beste ondernemer,

Het stemt mij blij u kennis te laten maken met  
philharmonie zuidnederland. Het orkest ontplooit  
een enorm breed spectrum aan activiteiten, iets wat  
mij met trots vervult. 

Voor mij persoonlijk is symfonische muziek de mooiste 
kunstvorm. Een symfonieorkest heeft zo’n rijkdom aan 
klankkleuren en een fantastische waaier aan mogelijk
heden. Honderd musici op een podium, met elk hun 
eigen mening en idee, dat is een complex geheel. Maar 
als je dan hoort hoe de muziek uit één brein, uit één 
hart lijkt te komen. Dat raakt mij! 

Met onze Muziek op Maat activiteiten bieden wij u de 
mogelijkheid om te ontdekken wat het orkest voor uw 
organisatie kan betekenen. Van een exclusief avondje 
uit tot een workshop teambuilding. De philharmonie 
zuidnederland gaat graag een inspirerende en betekenis 
volle relatie aan met u en uw bedrijf.

Stefan Rosu
intendant en bestuurder 
philharmonie zuidnederland

BUSINESSEVENEMENT LEADING THE SOUTH 
OP DE BRIGHTLANDS CAMPUS GREENPORT VENLO
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LEIDERSCHAPSCURSUS MET GROOT ORKEST

Kijkje achter de schermen
Bij een orkest zie je goed hoe ieders 
individuele kwaliteiten uiteindelijk samen
komen tot een optimaal resultaat. Hiervoor 
is zowel een goede samenwerking als 
leiderschap nodig. Dit laten we u graag 
ervaren door ons 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 voorbereiding 
voordat een concert daadwerkelijk plaats 
kan vinden? U ontdekt wellicht onverwachte 
parallellen met uw eigen organisatie.

Leiderschapscursus met groot orkest
De leiderschapscursus geeft u de mogelijk
heid om een deel van het orkest te worden 
zonder een instrument te bespelen. Op het 
podium, tussen de muzikanten, ervaart u 
het verschil tussen goed en middelmatig 
leiderschap. U observeert wat het betekent 
om te leiden zonder geluid te maken en 
hoe een goede dirigent zijn team in korte 
tijd naar uitmuntendheid leidt. U leert  
hoe leiderschap functioneert, hetzij als 
waarnemer, hetzij als leider op de bok  
met het stokje van de dirigent in uw hand. 

Leiderschapspecial
Een speciaal voor u op maat samengestelde 
workshop zónder orkest met als thema 
leiderschap. Sprekers zijn Stefan Rosu, 
intendant en bestuurder, over zijn manage
mentstijl en ondernemerschap bij een 
culturele organisatie en Rianne Jansen,  
HR Manager, over teambuilding en 
vitaliteit (het orkest is in 2013 ontstaan  
uit een fusie van het Limburgs Symfonie 
Orkest en Het Brabants Orkest). Om het 
gepresenteerde te verlevendigen, vindt er 
ook een muzikale workshop leiderschap/
teambuilding plaats, uitgewerkt door Han 
Vogel, slagwerker. De special wordt afgeslo
ten met een panel discussie waarbij de 
deelnemers hun vragen en opmerkingen 
kunnen inbrengen.

Concertarrangement
Hebt u wel eens overwogen om voor uw 
relaties een concertarrangement in te 
zetten, compleet met ontvangst, 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 uitvoering van het populaire muzikale 
sprookje Peter en de Wolf van Prokofjev bij 
uw bedrijf, voor de kinderen en ouders  
van uw medewerkers. Een waar familie 
beestenfeest!

Als ondernemer wilt u kwaliteit leveren en onderscheidend 
zijn. Graag gaan we met u in gesprek hoe we u hierbij 
kunnen ondersteunen. Afhankelijk van uw wensen kunnen 
we samen met u een unieke activiteit realiseren, voor zowel 
uw eigen medewerkers als voor uw zakenrelaties. Wij geven 
u een aantal mogelijk  heden voor deze Muziek op Maat.  
De lijst is niet volledig: we staan open voor uw eigen idee!

INSPIRERENDE ACTIVITEITEN

Muziek op Maat

“ Die ontroering, dát is  
de kracht van muziek.
SANNE DE GRAAF celliste
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De philharmonie zuidnederland is een veelzijdig orkest 
met een grote diversiteit in orkestrepertoire, educatieve 
projecten én innovatieve concertformats voor jongeren en 
avontuurlijke geesten. Bij vrijwel elk concert klinkt naast 
het geliefde, grote repertoire iets avontuurlijks waarmee 
we de actualiteit van klassieke muziek in de schijnwerpers 
zetten. In Limburg, Brabant en Zeeland bedient het orkest 
maar liefst 28% van het Nederlands grondgebied. Met de 
gerenommeerde serie Meisterkonzerte in de keizersstad 
Aken is het speelgebied uitgebreid tot over de landsgrenzen. 
Hiermee vervult het orkest een ware voortrekkersrol als 
culturele ambassadeur in de Euregio. 

Maatwerk op het  
hoogste artistieke  
niveau

PHILHARMONIE ZUIDNEDERLAND
Creativiteit en  
innovatief denken zijn 
een inspiratie, zeker 
voor een kennisregio als 
de onze. De philharmo-
nie zuidnederland is 
innovatief en creatief 
door nieuwe formats en 
interessante samenwer-
kingen. Zo vergroot je 
de wereld van mensen.

ERIC VAN SCHAGEN
CEO Simac en voorzitter  
VNO NCW BrabantZeeland

Muziek verbindt en 
maakt creatief. Ik hoop 
dat philharmonie  
zuidnederland steeds 
jonge generaties  
meeneemt in de tradities  
van klassieke muziek.

AUKJE KUYPERS
CEO van Kuijpers installaties 
en Zakenvrouw van het jaar 2018
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Volg ons op

Wij nodigen u uit met ons in gesprek te gaan over úw wensen 
en onze mogelijkheden.

Maud Douwes, relatiemanager
06 – 1240 1230
maud.douwes@philharmoniezuidnederland.nl

Annemarie Borm, relatiemanager 
088 – 1660 743  
annemarie.borm@philharmoniezuidnederland.nl 
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philharmoniezuidnederland.nl/zakelijk


