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Beste lezer,
Voor u ligt de nieuwe sponsorbrochure van philharmonie zuidnederland.  
Het stemt mij blij daarin verhalen te lezen van al die mensen die zich verbonden 
voelen met ons orkest. Het enorm brede spectrum aan activiteiten dat dit 
orkest ontplooit vervult mij met trots. 
Voor mij persoonlijk is symfonische muziek de mooiste kunstvorm.  
Een symfonieorkest heeft zo’n rijkdom aan klankkleuren en een fantastische 
waaier aan mogelijkheden. 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! 

De philharmonie zuidnederland is een orkest voor iedereen en voor alle 
leeftijden. Van educatieve programma’s voor onze kinderen, innovatieve 
concertformats voor jongeren en avontuurlijke geesten, tot grote concert
series en Bachs Matthäus-Passion voor wie verdieping zoekt.
Met ons sponsorprogramma willen wij nog meer bedrijven uit de regio 
enthousiasmeren zich met het orkest te verbinden. ‘Langlopend’ en 
 ‘structureel’ zijn toverwoorden als het gaat om bloeiende verbindingen 
tussen bedrijfsleven en culturele instellingen. Door zulke hechte verbindingen 
wordt een bedrijf nog meer een plek waar werknemers graag werken, en 
willen blijven werken. 

Graag nodig ik uw bedrijf uit de verbinding aan te gaan met philharmonie 
zuidnederland. Samen creëren wij een samenwerking die past bij uw bedrijf. 
Samen verrijken wij het leven van mensen in deze regio.

Stefan Rosu
intendant en bestuurder 
philharmonie zuidnederland

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



‘In mijn leven neemt de zaak een prominente 
plaats in omdat ik een goede toekomst voor mijn 
medewerkers wil waarborgen en hoge eisen stel 
betreffende kwaliteit en integriteit. Maar het 
meest trots ben ik op mijn stabiele, warme en 
sociale gezin. Dat is mijn drijfveer. Ik leef maar 
één keer dus ik wil er zowel zakelijk als privé alles 
uit halen. 

Ik heb bewust gekozen om philharmonie  
zuidnederland te sponsoren omdat de musici vol 
overgave spelen én kwaliteit leveren. Daarnaast 
grijpen ze nieuwe kansen om klassieke muziek 
voor een breed publiek toegankelijk te maken.  
De slogan ‘Zuiver in samenspel’ geldt ook voor 
mijn bedrijf. Alle neuzen moeten dezelfde richting 
op. En evenals philharmonie zuidnederland vind 
ik het belangrijk om erfgoed door te geven in de 
21e eeuw. Er is immers geen toekomst zonder 
verleden. 

Een leven zonder muziek kan ik me niet voorstel
len. Muziek moet je ervaren. Door de ongekende 
hoeveelheid aan digitale informatie mist de jeugd 
veel op het vlak van cultuur, kunst en muziek, 
terwijl deze juist zoveel geestelijke rijkdom 
 brengen. Dat baart me zorgen. 

Zelf kan ik diep geraakt worden door filmmuziek 
of andere muziekstukken met veel emotie. Het 
Adagio for Strings van Samuel Barber bijvoorbeeld. 
Hele melancholische vioolmuziek waarbij ik echt 
kan weg zwijmelen. Bepaalde viooltonen raken 
het binnenste van mijn ziel. De viool is weliswaar 
het kleinste lid van de vioolfamilie, maar hij heeft 
wel het hoogste bereik. Dat vind ik een mooie 
metafoor. 

Als ik mijn leidinggevende stijl zou moeten verge
lijken met de verschillende mogelijkheden om 
een viool te bespelen (snaren in trilling brengen 
met een strijkstok, erop tokkelen met de vingers 
of met het hout van de strijkstok op de snaren 
‘slaan’, red.) kies ik voor de strijkstok. Het strijken 
duurt langer en is geen eenmalige actie zoals 
tokkelen. Strijken is ook zachtmoediger.  
Bij ons is iedereen gelijk. 

Mocht ik al ooit de kans krijgen, zou ik het niet 
aandurven om philharmonie zuidnederland te 
dirigeren. Ik sta niet graag op de voorgrond.  
Laat mij maar die tweede viool zijn!’ ◼

‘Bepaalde viooltonen  
raken het binnenste 
van mijn ziel’

INTERVIEW MET ROY SENFF

Ook sponsor worden?
Kijk op pagina 10-11 voor de mogelijkheden.
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Roy Senff 
Directeur Scando  
Nederland BV.  
Getrouwd met 
Liesbeth, vader  
van Jasper en Pim.
Roy Senff is als 
sponsor verbonden 
aan philharmonie 
zuidnederland.
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Onmisbaar, innovatief 
en verbindend

5 JAAR LUSTRUM, 200 JAAR ERVARING 

Meisterkonzerte Aachen
In concertseizoen 20182019 zet philharmonie 
zuidnederland een volgende stap op internationaal 
niveau. Het orkest organiseert in eigen beheer de 
concertserie die Meisterkonzerte in Aken 
(Duitsland).

Opera op de Parade
Elk jaar in juni: Opera op de Parade in  
’sHertogenbosch. Een gratis toegankelijke opera, 
uitgevoerd in de openlucht. In 2018 werd tevens 
de eerste Opera Sing Along georganiseerd en 
uitgezonden op nationale televisie, waarmee maar 
liefst 300.000 mensen bereikt werden. 

HeartBeat
Een van onze succesvolle educatieprogramma’s. Bijna 10.000 
leerlingen ervaren de magie van klassieke muziek in een  
spetterend dansconcert, ontwikkeld in samenwerking met  
Sally Dansgezelschap Maastricht en Kunstloc Brabant.

Carmina Burana 
Als onderdeel van het festival Cultura Nova  
voerde philharmonie zuidnederland in 2018 dit 
meesterwerk van Carl Orff uit in zandgroeve 
Beaujean in Heerlen. Meer dan 8.000 bezoekers 
aanschouwden het spektakel van het 
wereldberoemde gezelschap La Fura dels Baus. 
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Maastricht Centre for the 
Innovation in Classical Music
Samen met de Universiteit Maastricht en Zuyd 
Hogeschool heeft Stefan Rosu in 2017 het MCICM 
opgericht, een centrum voor wetenschappelijk en 
praktijkgericht artistiek onderzoek dat wordt 
ingebed in de drie deelnemende organisaties.  
Het orkest dient als symfonisch laboratorium  
voor dit onderzoekscentrum. 

Componistendag
In 2018 vond een ware Schubertiade plaats. 
De Componistendag in Theater aan het Vrijthof  
was gevuld met de beroemdste werken van  
Franz Schubert. De philharmonie zuidnederland 
voerde Symfonie nr. 8 (Onvoltooide) uit en Mis nr. 6 
samen met het vermaarde Collegium Vocale Gent. 
Alles onder leiding van niemand minder dan 
dirigent Philippe Herreweghe.

Leading the South
Leading the South is het innovatieve netwerk
evenement van philharmonie zuidnederland. 
Cultuur, wetenschap, bedrijfsleven en politiek 
ontmoeten elkaar op een onverwachte locatie, 
met verrassende sprekers, een uitstekend 
verzorgd diner en een prikkelend concert.

Liberation Concert Margraten
Sinds 2006 wordt op de Amerikaanse begraafplaats in 
Margraten jaarlijks een muzikaal eerbetoon 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.

Prometheus
Een toonbeeld van de hoge kwaliteit van  
philharmonie zuidnederland was de uitvoering  
van Skjrabin’s Prometheus. Lichtkunstenaars  
Het Blauwe Uur dompelden de zalen onder  
in een nieuwe interpretatie van Skrjabin’s  
lichtorgel, terwijl het orkest dit meesterwerk  
ten gehore bracht. 
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‘Ik vind het geweldig om Nederland een stuk 
duurzamer en gezonder te maken. Ik ben name
lijk opgevoed met het idee om zuinig te zijn met 
schaarse middelen. Ook de interesse in klassieke 
muziek heb ik van thuis uit meegekregen. Zo zat 
mijn opa als violist in het Helmonds orkest, maar 
ook mijn zus, neefje en nichtje bespelen dit 
instrument. 

Muziek verbindt, maakt creatief en kan me recht 
in mijn ziel raken, zeker als ik in een melancho
lieke bui ben. Mijn lievelingsmuziekstuk is Canto 
Ostinato van Simeon ten Holt. Het heeft een  
hele mysterieuze opbouw, bijna hypnotiserend.  
Als muziekinstrument heb ik gekozen voor de 
panfluit omdat ik dat hese en mystieke geluid  
heel interessant vind. Dat prikkelt mijn fantasie. 

Als ik de kans zou krijgen om philharmonie zuid
nederland te dirigeren zou ik dat super spannend 
vinden omdat muziek voor mij gevoel is. Dan geef 
je jezelf bloot. Mezelf een compliment geven vind 
ik lastig. Het is niet zozeer míjn succes, ik ben 
meer een teamspeler. Het hoeft sowieso niet altijd 
groots of meeslepend te zijn, juist in de nuances 
zitten vaak de mooiste dingen.

Mijn kinderen kunnen me ontroeren. Laatst 
kwamen we terug van twee weken vakantie.  
Mijn oudste zoon zag daar tegenop omdat hij 
graag thuis is. Toen we het vliegtuig uitliepen zei 
hij: ‘Mam, ik wist niet dat we zó’n fijne vakantie 
zouden hebben. Maar weet je wat ik nog het aller
fijnste vind? Dat we weer thuis zijn in Nederland!’ 
En ik dacht meteen: ‘O, wat geweldig!’ Die puur
heid raakte me zo.

Ik heb nog heel veel dromen! Maar mijn grootste 
droom is om heel Nederland gezonder en duurza
mer te maken door letterlijk zuiverende gebouwen 
neer te zetten. Zo worden de steden uiteindelijk 
de longen van het land. 

Net als Kuijpers is philharmonie zuidnederland 
niet bang voor veranderingen maar heeft ze ook 
respect voor het verleden. Bij het volgende 
lustrum hoop ik daarom dat philharmonie zuid
nederland nog steeds jonge generaties meeneemt 
in de tradities van klassieke muziek.’ ◼

‘Het hoeft niet  
altijd groots of  
meeslepend te zijn’

Ook partner worden?
Kijk op pagina 11 voor de mogelijkheden.

INTERVIEW MET AUKJE KUYPERS
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Aukje Kuypers 
Algemeen directeur 
van technisch dienst-
verlener Kuijpers  
en Zakenvrouw van  
het Jaar 2018.  
Samenwonend met 
Bob, moeder van twee 
zonen. Aukje Kuypers 
is als partner verbon-
den aan philharmonie 
zuidnederland.
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Samen 
komen  
we verder

WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE

Als relatiemanager bij philharmonie 
zuidnederland creëer ik netwerken 
rondom het orkest en leg ik verbin
dingen met relaties. Met hen zoek ik 
naar samenwerkingsvormen waarin 
de klassieke muziek leidend is.
Ik werk samen met de relatie toe naar 
wat het beste past bij hen als bedrijf 
of organisatie en lever, in overleg 
met mijn collega’s in verband met de 
mogelijkheden van het orkest, maat
werk. Mijn opdracht is geslaagd als 
het orkest van meerwaarde blijkt voor 
onze relaties en onze musici zien dat 
ze ertoe doen. Muziek hoort bij het 
leven, biedt troost en plezier en heeft 
een positieve invloed op het men
selijk functioneren. Muziek is een 
onuitputtelijke bron van schoonheid 
waarvan elke persoon en elk bedrijf 
mooier wordt.

Het combineren van mijn werk als 
fagottist en relatiemanager is  
ongelooflijk leuk. Op deze manier 
kan ik onze relaties uit eerste hand 
vertellen wat het is om muziek te 
maken voor zo’n grote schare trouwe 
bezoekers van onze concerten. Maar 
dat niet alleen, het is nu ook voor mij 
makke lijker om die bezoeker uit te 
nodigen om zélf te vertellen wat hij of 
zij zo waardeert aan onze optredens. 
Deze unieke positie wil ik inzetten  
om bedrijven met ons te verbinden  
en te bevragen wat wij in ruil voor  
een samenwerking met philharmonie 
zuidnederland voor hen kunnen 
betekenen.

“ Klassieke muziek 
verzacht het hart en 
sterkt de geest.
Maud Douwes, relatiemanager

“ Als musicus én 
relatiemanager ben 
ik een verbindende
factor.
Lucas Bos, relatiemanager

8



Leading the South
 
Leading the South is het jaarlijks terugkerende 
innovatieve netwerkevenement van philharmonie 
zuidnederland. Elk jaar een nieuwe onverwachte 
locatie, met verrassende sprekers, een uitstekend 
verzorgd diner en een prikkelend innovatief 
concert. 

Het doel: het samenbrengen van bedrijfsleven, 
politiek, wetenschap en cultuur. Zoeken naar  
vernieuwing en inspiratie. Tijdens Leading the  
South biedt philharmonie zuidnederland naast 
netwerkmogelijkheden en versterking van de 
inwendige mens ook ruim voldoende stof tot 
nadenken. De innovatieve concertformules laten 
zien hoe we klassieke muziek een nieuwe betekenis 
kunnen geven. Met relevante, actuele maatschap
pelijke thema’s en gerenommeerde sprekers 
geven we samen vorm aan de toekomst van de 
culturele samenleving in ZuidNederland. 

Meer weten? philharmoniezuidnederland.nl/
leadingthesouth

Co-creatie

De philharmonie zuidnederland wil een beteke
nisvolle verbinding met u aangaan. Afhankelijk 
van uw wensen kunnen we samen met u een 
breed scala aan unieke activiteiten realiseren. 
Hebt u wel eens overwogen om voor uw eigen 
relaties een concertarrangement in te zetten, 
compleet met ontvangst, nazit en een tour achter 
de schermen? U kunt ook een klein ensemble  
inhuren om bij u op locatie te spelen. Daarnaast 
bieden we workshops en formules op maat, zoals 
een leiderschapscursus met een ervaren dirigent. 

Neem gerust contact op voor de mogelijkheden. 
Wij denken graag met u mee. 

LEADING THE SOUTH

Muziek is als een rode draad verweven 
met mijn leven. Muziek geeft me 
energie, plezier en ontroert me. 
Er gaat dan ook geen dag voorbij 
zonder klassieke muziek! Het belang 
van muziekeducatie en mijn passie 
voor klassieke muziek zijn voor 
mij belangrijke drijfveren om mijn 
enthousiasme voor philharmonie 
zuidnederland met u te willen delen. 
Het orkest heeft een fantastisch 
educatieprogramma waar veel 
kinderen plezier beleven aan klassieke 
muziek en speelt op het hoogste 
niveau de mooiste concerten. Als 
Partner of sponsor draagt u er aan bij 
dat het orkest dit kan blijven doen. 
Sluit u aan en ervaar hoezeer uw 
betrokkenheid gewaardeerd wordt.

“ Muziek (ook!)  
voor de toekomst.
Annemarie Borm, relatiemanager

LEADING THE SOUTH
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Maatwerk  
in samenspel

SPONSORMOGELIJKHEDEN

“ We willen onze liefde voor de klassieke 
muziek overdragen op anderen en maken er 
een gezamenlijke zoektocht van om mensen 
te bereiken en hun harten te beroeren.
Stefan Rosu, uit: Trouw (27 november 2018, journalist Sandra Kooke).

Founder
De founder is een structurele partner voor 
het orkest. De founders dragen zorg voor 
een financiële buffer die van belang is voor 
alle activiteiten in de (Eu)regio. Daarom 
is ook de wisselwerking tussen orkest en 
founder erg groot.

De founder draagt  
minimaal 25.000 euro per jaar bij.

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

enkele musici: een samengesteld  
programma voor de medewerkers en/of 
relaties;

• 100 kaarten voor concerten, af te nemen 
op een manier zoals de founder dit 
wenst (zoals bijvoorbeeld voor relaties 
met ontvangsten en inleiding en nazit, 
of voor de medewerkers);

• vermelding in alle gedrukte media 
uitingen en online middelen van  
philharmonie zuidnederland;

• artikel in het magazine deKlank;
• uitnodiging voor speciale evenementen, 

projecten en concerten.

Hoofdsponsor
De hoofdsponsor is van groot belang voor 
specifieke educatieve en/of (Eu)regionale 
projecten en concerten en kan zijn naam 
daaraan verbinden. 

De hoofdsponsor draagt  
minimaal 15.000 euro per jaar bij.

De hoofdsponsor  
ontvangt in overleg:
• de verbinding met specifieke concerten 

en/of educatieve en/of (Eu)regionale 
projecten;

• 50 kaarten voor concerten, af te nemen 
op een manier zoals de hoofdsponsor dit 
wenst (zoals bijvoorbeeld voor relaties 
met ontvangsten en inleiding en nazit, 
of voor de medewerkers);

• vermelding in alle gedrukte media  
uitingen en online middelen van 
philharmonie zuidnederland;

• artikel in het magazine deKlank;
• uitnodiging voor speciale evene menten, 

projecten en concerten.
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De philharmonie zuidnederland heeft de Culturele ANBI-status, waardoor óók de Geefwet van toepassing is.
Voor donateurs van Culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomsten-
belasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, 
mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting, onder bepaalde voorwaarden. 
U kunt online (o.a. berekenhet.nl) berekenen hoeveel belastingvoordeel u dit biedt. Ook kunt u bij één van onze 
relatiemanagers advies inwinnen.

Mensen raken in hoofd, hart en ziel met de mooiste symfonische muziek. 
Dat doet philharmonie zuidnederland op het hoogste niveau. Het orkest is 
er voor iedereen en voor alle leeftijden. Door erbij te zijn op momenten die 
ertoe doen. Muziek speelt in elk mensenleven een grote rol en is van grote 
waarde voor de maatschappij waarin wij leven. Daarom is wederzijdse 
betrokkenheid van groot belang. Wij komen 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.

Projectsponsor
De projectsponsor ondersteunt naar eigen
keuze een onderdeel waarin hetvorkest 
acteert. Vaak is dit een speciaal evenement
of een educatieproject waarbij de project
sponsor het verschil kan maken.

De projectsponsor draagt  
minimaal 5.000 euro per project bij.

De projectsponsor  
ontvangt in overleg:
• de verbinding met een specifiek 

project, zoals de Haydn Chair en de 
Componistendag;

• kaarten voor het betreffende project, 
af te nemen op een manier zoals de 
sponsor dit wenst (zoals bijvoorbeeld 
voor relaties met ontvangsten 
en inleiding en nazit, of voor de 
medewerkers);

• vermelding in alle gedrukte media 
uitingen en online middelen rondom  
het betreffende project;

• artikel in het magazine deKlank;
• uitnodiging voor speciale evenementen, 

projecten en concerten.

Partner
Als (zakelijk) partner maakt u deel uit 
van het exclusieve netwerk rondom het 
partnerprogramma van de Vrienden 
van philharmonie zuidnederland. Het 
partner programma geeft het orkest de 
mogelijkheid met bijzondere solisten en 
dirigenten te werken, bijzondere concerten 
samen te stellen en educatieve en 
innovatieve programma’s te ontwikkelen 
en uit te voeren.

De (zakelijk) partner draagt  
minimaal 2.500 euro per jaar bij.

De partner  
ontvangt in overleg:
• 10 vrijkaarten voor concerten;
• uitnodiging voor jaarlijks partner diner;
• uitnodiging voor kleinschalige, 

regionale partnerbijeenkomst(en) en 
besloten orkestrepetitie;

• vermelding in alle gedrukte media 
uitingen en online middelen van de 
Vrienden van philharmonie  
zuidnederland;

• mogelijkheid om ensembles uit het 
orkest in te huren tegen gereduceerd 
tarief;

• het magazine deKlank.
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‘Samen iets opbouwen en daar een succes van 
maken was en is nog steeds mijn drijfveer. Maar 
ik wil me ook steeds meer inspannen voor 
klimaat, natuur en digitale hulpmiddelen ter 
verbetering van de zorg omdat ons huidige 
zorgsysteem anders onhoudbaar wordt. 

Muziek brengt mijn geest tot rust en zet aan tot 
nieuwe inspirerende gedachten. Klassieke muziek 
is een van de dingen die ons als mensen beter 
maakt. Daarom vind ik het belangrijk dat alle 
mensen en vooral de jeugd hiermee in aanraking 
komen. philharmonie zuidnederland is daar 
koploper in en daarom ondersteun ik haar van 
harte. 

Ik geniet het meest van de interactie van verschil
lende instrumenten en de klank van een orkest of 
opera. Zelf speel ik piano maar ik ben niet veel 
verder gekomen dan de Mondscheinsonate van 
Beethoven. 

Als je mijn leidinggevende stijl vergelijkt met 
pianospel heb ik een sterke voorkeur voor een 
zachte aanslag met veel gevoel waarbij je samen 
met de ander in een flow komt. Maar je kunt het 
ook vergelijken met de taken van een dirigent; 
met je rechterhand geef je het ritme aan waardoor 
je controle houdt, met je linkerhand bepaal je 
klank en creativiteit. Samen brengt dat de mooiste 
resultaten. 

Ik neem graag besluiten met het hart maar ik wil 
me van te voren ook goed informeren over de 
eventuele negatieve gevolgen. Het meest trots ben 
ik op het feit dat ik mensen veel vertrouwen geef 
en genuanceerd kan kijken. Zelf heb ik niet echt 
nog een droom, deze verplaatst zich steeds meer 
naar volgende generaties. Ik hou van muziek, 
lezen en reizen maar vraag me door de belasting 
voor het milieu en de Coronacrisis steeds vaker af 
of al die mobiliteit wel zo slim is. Rustig genieten 
van kleinere dingen is ook mooi.

Ik zou het prachtig vinden als philharmonie  
zuidnederland ook in de toekomst een grote rol 
blijft spelen in ZuidNederland, zowel met 
bekende als experimentele stukken. Daarbij is  
het vooral de uitdaging om een groter publiek bij 
haar werk te betrekken zonder haar eigenheid te 
verliezen.’ ◼

‘Klassieke muziek  
is een van de dingen 
die ons als mensen 
beter maakt’ 

INTERVIEW MET ERIC VAN SCHAGEN

Ook sponsor worden?
Kijk op pagina 10-11 voor de mogelijkheden.
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Eric van Schagen  
Ceo van Simac. 
Samenwonend,  
vader van twee 
dochters en twee 
zonen en een groot 
operafan. Eric van 
Schagen is als 
sponsor verbonden 
aan philharmonie 
zuidnederland.
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Brede ondersteuning
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  

Wim Weijnen 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 belang
rijk, 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 ervaringswereld te 
vergroten. Dat doet dit orkest.’

Wim Weijnen (ambassadeur van de Euregio) was 
nauw betrokken bij de oprichting van philharmonie 
zuidnederland. Hij ziet dat het orkest in korte tijd 
een hoog niveau heeft bereikt. ‘Ik was vooral 
geraakt door die prachtige Zesde Symfonie van 
Mahler in 2017. Zo overweldigend, en toch zo 
loepzuiver en haarscherp gespeeld. Sprekend over 
sponsoring lijkt het vaak alsof het orkest óns 
nodig heeft. Maar draai dat nou eens om: onze 
regio heeft groot belang bij dit orkest. Bedrijven 
zoeken hoogopgeleide werknemers van over de 
hele wereld. Een goede woonomgeving met  
 allerlei voorzieningen is essentieel. Cultuur én 
philharmonie zuidnederland horen daarbij.’

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

WIM WEIJNEN

Ambassadeurs
Jo van Ham
Huub Narinx
Martin Paul
Paul Rüpp
Eric van Schagen
Christiane Vaeßen
Peter Verkoulen
Wim Weijnen

Raad van Toezicht
Rob Stevens (voorzitter)
Ad 'sGravesande (vicevoorzitter)
Petra Dassen
Hans Hierck
Igor La Vos
Elies LemkesStraver
Leo Urlings

ERIC VAN SCHAGEN
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RAAD VAN TOEZICHT 

Rob Stevens en Petra Dassen

Voor Petra Dassen (burgemeester van Beesel) 
hoort klassieke muziek bij het leven. ‘Mijn vader 
was hoornist bij het Limburgs Symfonie Orkest. 
Als kind mocht ik mee naar repetities en concer
ten. Ik luisterde gebiologeerd naar de prachtige 
klanken, bewonderde de concentratie van de 
musici en het was spannend om door de artiesten
ingang naar binnen te mogen.’ 

‘Heel speciaal was de Carmina Burana door  
philharmonie zuidnederland bij Festival Cultura 
Nova (augustus 2018). Buiten in een zandgroeve 
met honderden anderen van muziek genieten, het 
imposante bühnebeeld, de sterren boven je. Een 
magisch moment. Dit orkest is echt onderdeel van 
de samenleving: concerten met amateurmusici 
van harmonie en fanfareorkesten, het Liberation 
Concert in Margraten, al die kinderen die een 
educatieve voorstelling van het orkest bezoeken. 
Het is een orkest voor iedereen.’

‘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 zuidnederland 
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.’

BESCHERMHEREN 

“ Samen buiten van muziek
genieten, de sterren boven je.
Een magisch moment.
Petra Dassen

Theo Bovens
Gouverneur van de provincie 
Limburg

Han Polman
Commissaris van de Koning  
in de provincie Zeeland 

ROB STEVENS

PETRA DASSEN

15



‘Ik hou ervan om al die mooie  
vioolsolo’s te mogen spelen!’
LEI WANG, CONCERTMEESTER

‘Xiaotíqín, het Chinese woord voor viool, betekent 
letterlijk ‘kleinstevasthoudeninstrument’. 
Omdat ik zo klein was, koos mijn moeder de viool 
voor mij. Een goede keuze. Op mijn dertiende 
werd ik geselecteerd om in een orkest te spelen en 
een professionele opleiding te krijgen. 

Nadat ik in 2001 afstudeerde aan het conserva
torium 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. De musici luisteren naar elkaar, 
volgen elkaar, weten wanneer ze een melodie 
kunnen uitspelen of een juist stapje terug mogen 
doen. Dat is mooi.

In philharmonie 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! Een van de beste 
herinneringen bewaar ik aan de zomer van 2017. 
We speelden Sheherazade met onze chefdirigent 
Dmitri Liss. Daarin zitten prachtige vioolsolo’s. 
Eerst in het Concertgebouw in Amsterdam, 
daarna in Frankrijk op een festival. We kregen 
lovende recensies op beide plekken, ook over mijn 
solo. Vijf sterren in De Volkskrant. In het open
luchttheater in Frankrijk speelden we omringd 
door bomen. Je zag het langzaam donker worden, 
de krekels tsjirpten. Een magische sfeer.

Na afloop van concerten maak ik vaak een praatje 
met ons publiek. Je bouwt een band op. Eén echt
paar, Vrienden van het orkest, zijn ook persoon
lijke vrienden geworden. Zij hebben ooit in China 
gewoond, we spreken een beetje Chinees. En, zij 
brengen ook weer andere vrienden mee naar onze 
concerten.’ ◼

LEI WANG
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Het philharonie zuidnederland Fonds maakt het 
mogelijk een onafhankelijke bron van inkomsten 
te realiseren. Hierdoor kan het orkest zich blijven 
ontwikkelen en de ambitie waarmaken uit te 
groeien tot één van de toporkesten van Nederland 
en de Euregio. Bouw samen met ons aan de 
toekomst van philharmonie zuidnederland.

Het Elisabeth Strouven Fonds
Het philharmonie zuidnederland Fonds is 
ontstaan uit een samenwerking tussen het 
Elisabeth Strouven Fonds en philharmonie 
zuidnederland. Het Elisabeth Strouven Fonds is 
een vermogensfonds dat financieel bijdraagt aan 
projecten in de sociaalmaatschappelijk en 
culturele sector.

Onze magie
Met uw donatie helpt u het orkest verder te 
groeien en muziek een fundament van onze 
cultuur te laten zijn en blijven.

Doneren kan direct op NL84INGB0662892046 
t.n.v. Stichting Elisabeth Strouven o.v.v. Bijdrage 
Het philharmonie zuidnederland Fonds. Elke gift 
komt direct ten goede aan het orkest. Met uw 
steun verzekert u de toekomst van philharmonie 
zuindederland. Het fonds heeft de culturele 
ANBIstatus zodat schenkingen ook fiscaal 
voordeel op kunnen leveren.

Meer informatie:
www.philharmoniezuidnederlandfonds.nl 

De toekomst van philharmonie zuidnederland
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407 
activiteiten

759.000 
bezoekers/luisteraars

54 
speelplekken

128 
concertuitvoeringen

99.500 
concertbezoekers

philharmonie zuidnederland
Postbus 230
5600 AE Eindhoven

Vestiging Eindhoven
Jan van Lieshoutstraat 5
5611 EE Eindhoven

Vestiging Maastricht
Statenstraat 5
6211 TB Maastricht

www.philharmoniezuidnederland.nl 
info@philharmoniezuidnederland.nl

Volg ons op

213 
educatieve activiteiten

100 
composities

107 
musici

33 
stafleden

21 
nationaliteiten

Héél graag staan wij u persoonlijk te woord. 
Annemarie Borm, relatiemanager
088 – 1660 743 / 06 – 4310 6219 
annemarie.borm@philharmoniezuidnederland.nl

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

22.883 
scholieren


