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Voor u ligt het businessplan philharmonie zuidnederland 2017 t/m 2020. Dit orkest maakt symfonische
muziek van het hoogste niveau bereikbaar voor alle inwoners van Zuid-Nederland en daarbuiten.
philharmonie zuidnederland is een uniek orkest dat jaarlijks in totaal 354 activiteiten ten gehore brengt
in diverse verschijningsvormen, nieuwe formules en in één of meerdere formaties tegelijkertijd. Het
heeft als symfonisch orkest een brede visie op klassieke muziek en probeert dit met musici, staf en
vrienden te realiseren.
Dit businessplan beschrijft hoe het orkest zich in de periode 2017 t/m 2020 verwacht te ontwikkelen.
Hierbij wordt rekening gehouden met ervaringen uit de lopende periode en met verwachtingen en
ambities voor de toekomst.
In 2013 werd philharmonie zuidnederland operationeel en heeft in het plan ’Ambities Waarmaken’ haar
ambities en succesfactoren voor de jaren 2013 t/m 2016 geformuleerd. Het orkest heeft op alle
genoemde succesfactoren vooruitgang geboekt en wil in de komende periode haar positie als
ondernemende cultuurinstelling verstevigen op basis van drie pijlers: de symfonische muziekpraktijk,
innovatie en educatie.
De komst van de nieuwe chef-dirigent Dmitri Liss en het werken met vermaarde solisten en dirigenten
geeft een extra stimulans aan de artistieke groei van het orkest. Verder zet philharmonie zuidnederland
de lijn op het gebied van educatie en talentontwikkeling voort en geeft een nieuwe impuls aan innovatie
met onder meer de oprichting van het ‘Institute for the Innovation of Classical Music’ samen met
Universiteit Maastricht.
philharmonie zuidnederland onderschrijft de toekomstvisie ‘Orkesten van nu, van waarde voor de
toekomst’ van de VvNO, die zich in de periode 2017 t/m 2020 richt op het gezamenlijk ontwikkelen en
bevorderen van modern werkgeverschap, op het versterken van educatieve activiteiten en het vergroten
van het publieke en maatschappelijke draagvlak voor klassieke muziek.
philharmonie zuidnederland koestert de samenwerking van musici en staf in het orkest en bij het orkest
betrokken vrienden, zakenrelaties en overheden. Ook in de komende periode zal philharmonie
zuidnederland in activiteiten (blijven) investeren die perspectief bieden voor de toekomst.
Dr. Stefan Rosu,
Intendant & Bestuurder
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Wij zijn philharmonie zuidnederland 2017-2020
Hét symfonie orkest van het zuiden

100
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bezoekers

speellocaties

in totaal
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activiteiten

3
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Het speelveld
Kansen

Trends

Grote vraag naar
educatieprojecten
Potentiële groei en nieuwe
consumentengroepen door
versnellende urbanisatie

Weinig directe
concurrentie
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Groeiende interesse in
nieuwe vormen van
klassieke muziek

Toename instroom
hoogopgeleiden regio
Zuid-Nederland

Bedreigingen

Klassieke muziek minder
relevant in de maatschappij

Mogelijk teruglopende
subsidie vanaf 2021
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Advisory

Waarom?
Missie en ambities
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Wij zijn philharmonie zuidnederland 2017 - 2020
Het goede behouden en innovaties inbouwen
Missie

Ambitie

philharmonie zuidnederland ziet het als haar missie symfonische muziek op
kwalitatief hoog niveau te verbinden met de voortvarendheid van een op
innovatie gerichte culturele onderneming.

Philharmonie zuidnederland wil klassieke muziek toegankelijk maken voor
een zo groot mogelijk publiek, waarbij het orkest functioneert als:

Het brengt een veelzijdig, gevarieerd en nieuw repertoire dicht bij het
publiek, met volop educatie en initiatieven afgestemd op bestaande en
nieuwe doelgroepen. Primair richt het orkest zich op de provincies NoordBrabant, Limburg en Zeeland en secundair elders in het land, in de Euregio
en internationaal. Het orkest wil dichtbij het publiek staan en acht het
bieden van maatwerk voor haar diversiteit aan doelgroepen belangrijk.

• Vertolker van orkestraal werk
• Aanbieder van educatieve programma’s en talentontwikkelaar
• Innovator op het gebied van klassieke muziek
• Ondersteuner van sociaal-maatschappelijke producties

De organisatie staat midden in de samenleving en is zodanig ingericht dat
het soepel kan inspelen op vragen uit en ontwikkelingen in de samenleving.
De betrokken en enthousiaste medewerkers werken voortdurend aan de
kwalitatieve en kwantitatieve variëteit van hun orkest.
philharmonie zuidnederland werkt aan lokaal en regionaal herkenbare
verbindingen met andere (culturele) partners en draagt zo concreet bij aan
de versterking van de verschillende identiteiten van het speelgebied.
Daardoor is het orkest een belangrijke culturele ambassadeur van ZuidNederland.

philharmonie zuidnederland is hét symfonie orkest van het zuiden met het grootste speelgebied van Nederland. Het is een belangrijke speler en
pleitbezorger van klassieke muziek vanuit traditionele en innovatieve formules. philharmonie zuidnederland staat daarbij voor kwaliteit,
cultureel ondernemerschap en toegankelijkheid voor alle groepen in de samenleving.
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Wij zijn philharmonie zuidnederland 2017 - 2020
Het goede behouden en innovaties inbouwen

Het orkest bouwt haar toekomst en kernactiviteiten op drie pijlers:

1.

Symfonische muziekpraktijk
Het verder uitbouwen
van de artistieke
kwaliteit van de
bestaande symfonische
muziekpraktijk

3.

2.

Innovatie
Het verkennen en
realiseren van
innovatieve en
vernieuwende vormen
om klassieke muziek
aan te bieden aan een
steeds breder publiek

Educatie
Het aanbieden van een
sterke educatieve
formule op het gebied
van symfonische
muziek aan de
generatie van morgen
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Advisory

Wat?
Symfonische muziekpraktijk
Innovatie
Educatie
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Pijler 1: Symfonische muziekpraktijk
Het verder ontwikkelen van een prachtig spelend en vooraanstaand orkest
Visie
philharmonie zuidnederland werkt continu aan kwaliteitsverbetering van al haar activiteiten.
Daarnaast is het realiseren van artistieke groei een hoofddoelstelling. Het orkest heeft de ambitie op
termijn tot de top bovenlaag van de Nederlandse orkesten te behoren. philharmonie zuidnederland
is zich ervan bewust dat er geen bestaansreden is voor een beroepsorkest wanneer dat geen hoog
artistiek prestatieniveau met ambities heeft.

Reflectie
Het hoofddoel voor de periode 2013-2016 was het vormen van één philharmonie zuidnederland.
Met overtuiging en enthousiasme kan worden aangeven dat deze doelstelling is bereikt en dat
vooruitgang is geboekt op de zeven in 2013 vastgestelde succesfactoren in het plan ‘Ambities
waarmaken’. Dit leidt ertoe dat de focus voor de periode 2017-2020 gericht is op het nemen van de
volgende stap in het verhogen van de artistieke kwaliteit van het orkest en de verdere ontwikkeling
van innovatieve en vernieuwende formules voor het aanbieden van symfonische muziek.

Speerpunten
•

Nieuwe chef-dirigent: Dmitri Liss

•

Vermaarde dirigenten en solisten voor serieconcerten

•

Vernieuwing van het bestaande repertoire

•

Samenwerking met Opera Zuid

•

Internationaal ontwikkelen

•

Focus op loopbaanbegeleiding & training

Doelgroep
• Traditioneel (structureel) concertpubliek
• Incidentele bezoekers, vaak gebonden aan
bepaalde evenementen (bijv. Matthäus-Passion
met Pasen)
• Specifiek geïnteresseerd publiek voor diverse
evenementen (bijv. Margraten Eerbetoon)

Activiteiten*
• Reguliere abonnementsconcerten
• Groots & avontuurlijk
• Klassiek
• 19e en 20e-eeuwse Meesterwerken
• Opera en muziektheater: in samenwerking met
Opera Zuid
• Speciale concerten voor bijzondere gelegenheden;
seasonal concerts (o.a. Limburgse Kerst,
Nieuwjaarsconcerten, Vastelaovendconcerten)
• Opdrachtwerken met eigentijdse muziek; grote
publieksevenementen en festivals (o.a. Opera op de
Parade, DJ/popproject, November Music)
• Overige programmering zoals familieconcerten
(Alice in Wonderland)
* Zie ook totaal activiteitenoverzicht
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Speerpunten vanuit de pijler symfonische muziekpraktijk
Het verder ontwikkelen van een prachtig spelend en vooraanstaand orkest
Nieuwe chef-dirigent: Dmitri Liss
De artistieke groei van het orkest krijgt een extra stimulans met de komst
van chef-dirigent Dmitri Liss. In januari 2015 dirigeerde hij philharmonie
zuidnederland bij de uitvoering van een compleet Sjostakovitsj-programma
met diens Zevende Symfonie en het Eerste Celloconcert. Deze en eerdere
positieve ervaringen door zowel de musici als het publiek waren aanleiding
om met Liss te spreken over het chef-dirigentschap.
Liss zal vanaf september 2016 minimaal tien weken per seizoen met het
orkest werken en neemt vooral producties met grote en middelgrote
bezettingen voor zijn rekening. Hij zal een substantieel deel van de
serieconcerten leiden en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van een gezamenlijke speelcultuur en orkestklank en de
daaraan verbonden artistieke identiteit leveren.

Vermaarde dirigenten en solisten voor serieconcerten
Om de artistieke kwaliteit van het orkest hoog te houden, nodigt het
orkest dirigenten van Europees topniveau uit, zoals Kees Bakels,
Hans Graf en Hartmut Haenchen.
De kwaliteiten van deze dirigenten komt de artistieke ontwikkeling ten
goede en hun naamsbekendheid draagt bij aan de aantrekkingskracht voor
het symfonisch publiek. philharmonie zuidnederland trekt om dezelfde
redenen in de komende periode solisten van naam en faam aan, zoals
Vadim Repin, Boris Berezovski, Lars Vogt en Janine Jansen.
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“Wij hebben als orkest kunnen ervaren dat Dmitri Liss een bijzonder
goede muzikale smaak heeft en heel veel vraagt van zijn musici. Hij kan
daarbij zeer gedetailleerd werken aan bepaalde passages maar
tegelijkertijd ook de muzikale lijn uitzetten. En alles wat hij doet,
gebeurt met het grootste respect voor de muziek en zijn musici. Een
uitstekende basis voor succes!”
Peter Hoeben, 1e Hoornist en coördinator van de artistieke commissie.

26 januari 2016
11

Speerpunten vanuit de pijler symfonische muziekpraktijk
Het verder ontwikkelen van een prachtig spelend en vooraanstaand orkest
Vernieuwing van het bestaande repertoire

Internationaal ontwikkelen

Het orkest blijft een actieve bijdrage leveren aan de vernieuwing van de
symfonische cultuur, waarbij het rekening houdt met de specifieke
behoeften van verschillende publieksgroepen in het speelgebied.

Anders dan in de lopende periode onderneemt het orkest in de komende
periode stappen zich internationaal te laten horen. Dit gebeurt in eerste
instantie door jaarlijks gemiddeld drie concerten in de Euregio en verder in
Europa te organiseren. Verder zal het orkest zijn activiteiten ook digitaal
voor een internationaal publiek toegankelijk maken, bijvoorbeeld door de
opname van cd’s, dvd’s en andere digitale producten.

Concerten worden nog aantrekkelijker gemaakt voor het publiek. Door
bijvoorbeeld het aanbieden van een symfonisch programma in modulaire
vorm wordt de muziekervaring vergroot en verbreed. Hierbij wordt
bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een muzikale inleiding die bezoekers
vooraf toegestuurd krijgen of de Wolfgang App die tijdens concerten kan
worden gebruikt om aanvullende informatie te krijgen. Een ander
voorbeeld is de samenwerking met cineast Lucas van Woerkum waarbij live
filmbeelden worden gemengd met de muziek.
Daarnaast voegt het orkest muziek uit de 21e eeuw en opdrachtwerken voor
eigentijdse muziek aan het repertoire toe, zoals tijdens Musica Sacra en in
de samenwerking met DJ’s en popartiesten.

Samenwerking met Opera Zuid
Samen met Opera Zuid werkt philharmonie zuidnederland aan de realisatie
van een hoogwaardig opera-aanbod in de regio en incidenteel ook buiten de
regio. Er wordt een hoogwaardig en attractief programma-aanbod
neergezet met zowel nieuwe als gevestigde namen en zal het orkest vaker in
grotere bezettingen optreden met Opera Zuid.
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Focus op loopbaanbegeleiding & training
philharmonie zuidnederland investeert in artistieke kwaliteit, continuïteit,
en in artistieke en publieksgroei. Dit uit zich niet alleen in de komst van een
nieuwe chef-dirigent, maar ook in het begeleiden van de ontwikkeling van
musici en staf middels loopbaangesprekken, scholing en coaching.
Het orkest acht het van belang de samenwerking in het orkest naar een
hoger niveau te tillen en mee te bewegen met de vraag uit de samenleving.
Om de kwaliteit van het educatieve aanbod van het orkest voortdurend te
verbeteren, is training van musici en de afdeling educatie noodzakelijk.
philharmonie zuidnederland biedt medewerkers gelegenheid een interne
opleiding tot cultuur coördinator te volgen. In samenwerking met
puntComp-opleiding en met andere (symfonische) orkesten in Nederland
krijgt scholing van medewerkers verder gestalte.
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Pijler 2: Innovatie
De vernieuwing van repertoire, publiek en concertformules
Visie
Voor philharmonie zuidnederland staat innovatie voor: het programmeren van eigentijdse muziek in
alle vormen, het ontwikkelen van innovatieve presentatie- en participatieformules van klassieke
muziek en het verder ontwikkelen van een orkest dat daarbij past. Innovatie vormt een integraal
onderdeel van alle plannen van het orkest voor de komende jaren, zodat het orkest aangesloten blijft
bij de wensen van toekomstige generaties muziekliefhebbers. Een programmering die past bij de 21 e
eeuw is cruciaal voor het voortbestaan van de klassiek-symfonische muziekpraktijk in Nederland.

Reflectie
In de periode 2013-2016 richtte het orkest zich overwegend op een succesvolle integratie van twee
orkesten tot één orkest. Hierbij lag de nadruk op geleidelijke artistieke groei naar een verantwoord
en evenwichtig samengesteld ensemble dat een uitdagende programmering ten uitvoer bracht.
Niettemin heeft het orkest eerste stappen gezet in het ontwikkelen van innovatieve projecten.

Speerpunten
•

Vernieuwing repertoire, publiek en concertformules

•

Verbinding tussen het bedrijfsleven en klassieke muziek: Leading the South

•

Oprichting van het ‘Institute for the Innovation of Classical Music’ (IICM) in samenwerking met
Universiteit Maastricht

•

Aansluiting op actuele thema’s
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Doelgroep
• Zakelijke bezoekers
• Scholieren (<18)
• Studenten (18-25)
• Incidentele bezoekers
• Nieuwe bewoners van regio Zuid

Activiteiten
• Bijzondere concertformules; uitdagend
totaalconcept voor studenten in Tilburg,
Eindhoven en Maastricht (Spicy Classics)
• Leading the South; ééndaags evenement met
een cursus, concert en diner met veel gelegenheid
tot netwerken
• Institute for the Innovation of Classical
Music (IICM); gericht op het participeren in
onderzoek en het tot uitvoer brengen van
onderzoeksresultaten die als veelbelovend worden
beschouwd als het gaat om nieuwe orkestformules
en werving van nieuw publiek.

26 januari 2016
13

Speerpunten vanuit de pijler Innovatie
De vernieuwing van repertoire, publiek en concertformules
Vernieuwing van repertoire, publiek en concertformules
philharmonie zuidnederland bouwt aan vernieuwing van het repertoire
door concerten aantrekkelijker te maken voor het publiek en het aanbieden
van nieuwe formules.
Speciaal voor studenten heeft het orkest de concertformule Spicy Classics
ontwikkeld. Een explosieve klankencocktail on stage in een ongedwongen
setting. Tijdens deze studentenconcerten zorgt philharmonie zuidnederland
voor een eigentijdse upgrade van klassieke muziek door het maken van de
cross-over met andere disciplines (dans, film, lichtkunstenaars zoals Paul
en Menno de Nooijer) en muziekstijlen (neon-trance, pop, folk, minimal
music).

Oprichting van het ‘Institute for the Innovation of
Classical Music’
Als initiator en medeoprichter van het IICM samen met Universiteit
Maastricht engageert het orkest zich op een unieke manier op Europees
niveau aan een praktijkgericht onderzoekstraject.
Onder leiding van een bijzonder hoogleraar en met hulp van een
internationale adviesraad zal het instituut, op basis van gedegen onderzoek
naar de rol van symfonische orkesten in de samenleving, tot aanbevelingen
komen voor nieuwe (presentatie)formules van klassieke muziek. Ook zal
het instituut alle reeds bestaande relevante wetenschappelijke kennis op
het gebied van klassieke muziek verzamelen.
Het instituut wordt hiermee een kenniscentrum voor symfonische muziek
en is waardevol voor andere (symfonie)orkesten op zowel nationale als
internationale schaal. philharmonie zuidnederland zal daarbij zowel
participeren ín het onderzoek als profiteren van de uitkomsten ervan.
Het orkest hanteert de uitkomsten als basisinformatiemateriaal voor de
ontwikkeling van praktische projecten.
IICM gaat in september 2016 van start. Naar verwachting levert dit in de
tweede helft van de periode 2017-2020 gegevens op over hoe klassieke
muziek vernieuwender gepresenteerd kan worden.
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Speerpunten vanuit de pijler Innovatie
De vernieuwing van repertoire, publiek en concertformules
Verbinding tussen
Leading the South

bedrijfsleven

en

klassieke

muziek:

philharmonie zuidnederland heeft als uitgangspunt dat cultuur (in dit geval klassieke
muziek) en bedrijfscultuur complementair zijn en elkaar kunnen versterken. Het
orkest ontwikkelt projecten waarbij het voor het bedrijfsleven mogelijk is dit op
ludieke wijze te ervaren.
Met ‘Leading the South’ presenteert het orkest een exclusief cultureel programma
waar ondernemers uit het zuiden van Nederland elkaar ontmoeten op een
verrassende locatie. ‘Leading the South’ is de start van een traditie, waarmee
philharmonie zuidnederland samen met het bedrijfsleven wil bijdragen aan de
stimulering van de economische en culturele positie van Zuid-Nederland. Ook is het
voor het orkest één van de manieren om de band met de regio te verstevigen.

Aansluiting op actuele thema’s
Klassieke meesterwerken en hedendaags repertoire vinden vanuit de juiste context
aansluiting op actuele en relevante thema’s. Door de juiste verbindingen te leggen
wint de muziek aan zeggingskracht en vergroot philharmonie zuidnederland de
beleving van haar concerten. In het streven zo actueel mogelijk te zijn, verstrekt het
orkest regelmatig compositieopdrachten. Zo schrijft de Koerdische-Nederlander
Hawar Tawfiq in opdracht van het orkest het werk Unificazione ter gelegenheid van
de viering 25 jaar Verdrag van Maastricht. Andere voorbeelden zijn werken van
Theo Verbey, Willem Jeths en Richard Danielpour in het kader van het Jaar van de
Mijnen, het Jeroen Boschjaar en het Memorial Concert Margraten.
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Pijler 3: Educatie
Scholieren van alle leeftijdsgroepen klassieke muziek laten beleven
Het stimuleren en bevorderen van jong talent
Visie
philharmonie zuidnederland wil de magie van muziek ook op ‘jonge gasten’ overbrengen, omdat
het vindt dat muziek een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Daarbij
gaat het erom kinderen te raken met live uitgevoerde muziek voor een verantwoord aantal
leerlingen per concert. ‘Dichtbij’ en ‘betrokken’ zijn dan ook de kernwaarden waarop het
educatieve programma is gebouwd, waarbij de rol van het verhaal dat de muziek vertelt wezenlijk
is. Vanuit dit uitgangspunt maakt het orkest veelal zelf muzikale voorstellingen of selecteert het
voorstellingen uit het bestaande aanbod. Daarnaast beschouwt het orkest talentontwikkeling als
één van haar belangrijkste taken.

Reflectie
De afgelopen jaren heeft het orkest vooral ingezet op educatieve activiteiten voor het primair
onderwijs. Het voortgezet onderwijs blijkt een lastiger te benaderen doelgroep. philharmonie
zuidnederland wil in de toekomst meer inzetten op VO scholen en laat begin 2016 een uitgebreid
kwalitatief onderzoek doen voor een betere aansluiting op de vraag van het VO. De resultaten krijgen
in seizoen 2017/2018 een plaats.

Speerpunten
•

Muzikale voorstellingen voor beperkt aantal scholieren: dichtbij en betrokken

•

Zelfontwikkelde lesmaterialen passend voor de doelgroep

•

Enthousiaste musici met relevante scholing

•

Samenwerking met regionale partners

•

Talentontwikkeling
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Doelgroep
• Scholieren (<18)
• Amateurs van alle leeftijden
• Conservatorium studenten
• Regionale partners

Activiteiten
• De projecten variëren van groot symfonisch tot
kleine ensembles, van kennismaking tot
verdiepende projecten, van receptief tot actieve
participatie
• Er zijn aparte activiteiten voor verschillende
groepen in het basisonderwijs en voorgezet
onderwijs.
•

Musici komen op school

•

Op bezoek bij het orkest

•

Workshops (Componeren in de klas, Pbones
en Meet the Symphony)

• Samenwerkingen met o.a. de Orkestacademie,
HaFa-project, Amateurdagen, Project Sally,
Toneelgroep Maastricht en verschillende koren
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Speerpunten vanuit de pijler Educatie
Scholieren van alle leeftijdsgroepen klassieke muziek laten beleven
Muzikale voorstellingen: dichtbij en betrokken

Enthousiaste musici met relevante scholing

philharmonie zuidnederland nodigt met alle educatieve projecten uit tot
nieuwsgierigheid en creativiteit. Het doel is leerlingen raken door muziek.
Het orkest profileert zich met muziekkeuzes die niet altijd voor de hand
liggen. Om de fantasie te prikkelen voegt het orkest vaak een discipline toe
aan een muzikaal project (bijvoorbeeld theater of dans) en werkt daarvoor
samen met goed gekwalificeerde makers.

Enthousiaste orkestmusici met aanleg voor educatie zijn bij de
programma’s betrokken. Dit levert een kwalitatief hoogwaardige
muziekervaring op, waarbij scholieren gaandeweg diverse musici beter
leren kennen. Om de kwaliteit van het educatieve aanbod van het orkest
voortdurend te verbeteren is training van de musici en van de afdeling
educatie nodig. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de vaardigheden
van de musici op het gebied van drama, didactische- en
presentatievaardigheden.

Concept educatieve activiteiten
Een educatief project bestaat uit lesmateriaal, een bezoek aan een muzikale
voorstelling of deelname aan een workshop. Om de betrokkenheid bij de
muziek te waarborgen speelt philharmonie zuidnederland zowel
ensembleprojecten als symfonische projecten voor een verantwoord aantal
leerlingen. Het orkest is ervan overtuigd dat deze setting, waarbij de ruimte
tussen de kinderen en de musici verkleind wordt, de projecten zo succesvol
maken.

Zelfontwikkelde lesmaterialen passend voor de doelgroep
Elk educatief project is voorzien van passend lesmateriaal dat toegesneden is
op de doelgroep. Daarbij wordt gebruik gemaakt van digitale leermiddelen.
Projecten en het lesmateriaal zijn gevormd naar de laatste ontwikkelingen op
het gebied van cultuureducatie: de leerdoelen passen in de huidige
leerplankaders, zoals De Culturele Ladekast en De Cultuur Loper.

Verder ontwikkelen - Businessplan 2017-2020
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Speerpunten vanuit de pijler Educatie
Het stimuleren en bevorderen van jong talent
Samenwerking met regionale partners

Talentontwikkeling

Het orkest ontwikkelt, produceert en zet hoogwaardige educatieve
projecten op scholen uit, in samenwerking met regionale partners.
Educatieve activiteiten zorgen daarmee voor een versteviging van de
regionale binding in het uitgestrekte speelgebied, omdat ook de kleinere
locaties worden aangedaan.

Op verschillende manieren zet het orkest zich in voor talentontwikkeling
van jonge musici. Zo wordt in samenwerking met het Conservatorium
Maastricht en het Fontys Conservatorium Tilburg de Orkestacademie
gestart met als doel het orkestspel aan het curriculum van de opleidingen
toe te voegen. Musici van philharmonie zuidnederland nemen actief deel
aan de opleidingen en 5-10 studenten krijgen een stageplek in het orkest.

Partners op het gebied van educatie zijn partnerscholen (2 à 3 per
provincie), cultuurmakelaars (o.a. Cultuurwinkel Breda, Cultuurstation
Eindhoven), kenniscentra (Kunstbalie, Sien!), conservatoria, Pabo’s,
muziekscholen, toneelgezelschappen en dansgezelschappen.

Trots is philharmonie zuidnederland op het HaFa-project, waarbij het
orkest in het speelgebied concerten geeft met amateur harmonieën en
fanfares. Een belangrijk element van dit project vormen de workshops die
de amateurmusici vooraf van de orkestleden krijgen. De dirigenten van de
amateurverenigingen krijgen de mogelijkheid om een professioneel
symfonieorkest te dirigeren. De HaFa-projecten worden ieder seizoen
afgesloten met een reeks wervelende concerten.
Verder geeft het orkest jonge solisten de kans om podiumervaring op te
doen. De winnaars van onder meer het Prinses Christina Concours en
solistenconcoursen van de muziekbonden treden komend seizoen bij een
aantal concerten op als solist. In het voortraject worden de solisten
intensief begeleid door de musici en getraind in het soleren met het orkest.

Verder ontwikkelen - Businessplan 2017-2020
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Activiteitenoverzicht periode 2017 - 2020
vanuit de drie pijlers biedt philharmonie zuidnederland 354 activiteiten
Symfonische muziekpraktijk
Concerten

Innovatie
Bezoekers

Concerten

Bezoekers

Serieconcerten
Groot
Favorieten
Klassieken

57
16
22
19

34.230
9.060
13.735
11.435

Spicy Classics

6

1.500

Leading the South

1

250

Festivals en seasonal concerts

21

21.825

Project innovatie

3

500

Optredens Randstad

4

4.500

Totaal

10

2.250

Tourneeconcerten buitenland

3

3.000

Grote publieksevenementen

4

20.000

Familieconcerten

7

4.910

Schoolgebonden
voorstellingen symfonisch

31

10.000

Samenwerking met amateurs

8

4.000

Schoolgebonden
voorstellingen niet-symfonisch

70

4.090

Begeleiding Opera Zuid

29

14.000*

Educatie overig

110

2.970**

Totaal

133

106.465

Totaal

211

17.060

Educatie

Concerten

Bezoekers

* Het aantal bezoekers van de ‘Begeleidingen Opera Zuid’ telt in de systematiek van OCW niet mee in het totaal aantal bezoekers reguliere voorstellingen. Wanneer deze bezoekersaantallen niet
worden meegenomen is sprake van totaal 92.465 bezoekers.
** Onder de categorie ‘Educatie overig’ vallen kleinschalige workshops en lessen in de klas die met een kleine bezetting worden gegeven, waardoor deze niet meetellen in de systematiek van OCW.
Het totaal aantal bezoekenden schoolgebonden voorstellingen komt dan neer op 14.090.
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Advisory

Hoe?
Publieksbereik
Organisatie en ondernemerschap
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Publieksbereik
Het vergroten en verbreden van de belangstelling van een breed publiek
Maatwerk bieden in samenwerking met regionale partijen
Visie
Philharmonie zuidnederland wil zich als ‘culturele vuurtoren’ herkenbaar verbinden met zowel tradities als de innovatieve en toekomstgerichte
ontwikkelingen in Zuid-Nederland. Het bereiken van een breder publiek en het realiseren van een hogere zaalbezetting vormen hierbij belangrijke
speerpunten. Het orkest richt zich de komende periode op de kwaliteit en aantrekkelijkheid van haar aanbod, waardoor de kwantiteit van het aanbod aansluit
bij realistische doelstellingen. Om dit te realiseren investeert philharmonie zuidnederland de komende periode in haar branding, het inzetten van Customer
Relations Management (CRM), online media en ‘sociale innovatie’ en zoekt aansluiting bij partners om gezamenlijk op te trekken in het verder uitbouwen van
de expertise rondom systemen en data-analyse.

Reflectie
In de lopende periode is de ambitieuze doelstelling van 128.000 bezoekers behaald met een (verwacht) jaargemiddelde van 133.145 bezoekers, mede dankzij
een focus vanuit marketing op promotie en afzet van de artistieke en educatieve activiteiten en de enorme inzet van staf en musici. De zaalbezetting was in
sommige zalen echter zodanig laag, dat vasthouden aan het breed bespelen van alle zalen met een traditioneel serieprogramma niet langer redelijk lijkt.

Speerpunten
•

Geoptimaliseerd aanbod en zaalbezetting

•

Verder ontwikkelen online media/campagnes

•

Customer Relations Management en branding

•

Code culturele diversiteit
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Publieksbereik
Het vergroten en verbreden van de belangstelling van een breed publiek
Maatwerk bieden in samenwerking met regionale partners
Geoptimaliseerd aanbod en zaalbezetting

CRM en branding

Traditionele serieconcerten

CRM wordt ingezet als belangrijk middel om de klantrelatie te versterken,
de waardering van de klant voor het orkest inzichtelijk te hebben en in te
spelen op de wensen rondom klantervaring. Het orkest gaat tevens in
samenwerking met partners in de regio doelgroeponderzoek doen.

Met een geoptimaliseerd serieaanbod van symfonische activiteiten richt het
orkest zich op zes steden in Zuid-Nederland (Eindhoven, Maastricht,
‘s-Hertogenbosch, Heerlen/Kerkrade, Breda en Tilburg). Zalen in
speelsteden waar in de lopende periode niet voldoende zaalbezetting kon
worden gerealiseerd worden niet meer bespeeld. Voor het publiek worden
in samenspraak met deze zalen mogelijkheden gecreëerd om de concerten
in andere steden bij te wonen. Dit leidt tot een hogere gemiddelde
bezettingsgraad van zalen.
Overige programmering
Verbreding van het publiek wil het orkest realiseren met vernieuwende
concertformules en initiatieven zoals grote publieksevenementen en
educatieve activiteiten, verspreid over het hele speelgebied.

Verder ontwikkelen online media/campagnes
Bekendheid vergroten van (het programma van) philharmonie
zuidnederland via online media en campagnes komt tot uiting door onder
meer het beschikbaar stellen van teaserfilmpjes en digitale inleidingen als
service voor bezoekers via de website en sociale media. Het marketing- en
communicatieplan van het orkest bevat projecten waarvan een deel een
vervolg is op de eerder gestarte, succesvolle projecten en een deel nieuwe
projecten zijn. Eind 2016 vindt een tussentijdse evaluatie plaats op de
geformuleerde doelstellingen.
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philharmonie zuidnederland investeert in haar branding en bouwt actief
aan haar imago. Doelstelling is het orkest als culturele vuurtoren
herkenbaar te verbinden met de tradities, innovatieve en toekomstgerichte
ontwikkelingen in het zuiden. De beleving van Noord-Brabant en Limburg
maken ruimte voor vernieuwing en innovatie in relatie tot hoge kwaliteit
van het leven, een ‘down-to-earth’ mentaliteit en hoge sociale competenties.

Code culturele diversiteit
Het orkest biedt een breed pallet aan activiteiten voor scholieren met
verschillende
culturele
achtergronden.
Ook
worden
er
publieksevenementen georganiseerd die voor een zeer uiteenlopend publiek
bestemd zijn. Op het gebied van innovatie wordt via het ICCM
samengewerkt met partners (wetenschappers en onderzoeksinstituten)
over de hele wereld.
Zuid-Nederland trekt als smart urban region (o.a. Brainport) internationaal
kenniswerkers aan die zich in de regio vestigen. Het orkest denkt na hoe zij
ook hén en overige nieuwe bewoners binnen haar speelgebied kan
aanspreken met de programmering.
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Organisatie & ondernemerschap
Verder verbeteren van de financiële situatie en professionaliseren organisatie
Visie
philharmonie zuidnederland identificeert als succesfactoren goede en betrokken medewerkers, een efficiënte werkstructuur en een bedrijfscultuur die bij de
doelstelling van de organisatie past. Enerzijds werkt het orkest aan verdere professionalisering van de organisatie, gericht op loopbaanbegeleiding, coaching en
samenwerking tussen musici. Anderzijds worden maatregelen getroffen om verdere verbetering van de financiële situatie te realiseren en het orkest efficiënt te
laten functioneren. Hierbij maakt philharmonie zuidnederland expliciete keuzes in speelsteden, het aantal realistische activiteiten, de omvang van een
passende formatie van musici en staf en het oormerken van vrijkomende frictiemiddelen.

Reflectie
philharmonie zuidnederland heeft in de lopende periode veel inspanningen verricht om de eigen inkomstennorm te behalen. Daarnaast zijn er maatregelen
getroffen om het eigen risico te beperken, zoals het opstellen van regels voor uitkoop van concerten door derden.
In de lopende periode lag de nadruk op het operationaliseren van en integreren tot één orkest en minder op de ontwikkeling en professionalisering van de
organisatie. Het opzetten van loopbaanbegeleiding en coaching voor musici is in de orkestwereld niet gebruikelijk, philharmonie zuidnederland onderschrijft
dit als een goede manier om musici ontwikkelingskansen en ruimte te bieden.

Speerpunten
•

Verder verbeteren van de financiële positie

•

Formatie optimaliseren

•

Realistische en gedegen begroting

•

Professionaliseren HR-beleid

•

Vrijkomende frictiemiddelen oormerken

•

Naleven Governance Code Cultuur

•

Groei sponsorinkomsten en fundraising

•

Strategie bij tegenvallende inkomsten
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Organisatie & ondernemerschap
Verder verbeteren van de financiële situatie en professionaliseren organisatie
Verder verbeteren van de financiële positie op basis van reflectie lopende periode
Onderstaande tabel geeft een nuancering op de gerealiseerde en geplande resultaten en prestaties van de periodes 2013-2016 en 2017-2020 voor
zover die in dit stadium bekend zijn.
Toelichting 2015/2016

Reflectie financiële situatie 2013-2014 in relatie tot begroting 2017-2020
2013
exploitatieresultaat
eigen inkomsten
realisatie voorgenomen prestaties
aantal gerealiseerde concerten
aantal begeleidingen opera (producties)
aantal schoolgebonden voorstellingen
aantal bezoeken totaal incl. operabegeleiding
aantal bezoekenden schoolgebonden voorstellingen
overige educatieve activiteiten
liquiditeit
solvabiliteit
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€

2014

2017-2020

208.411
23,5%

€
0
24,2%

141
3
60
128.088
12.158
1.299

139
2
103
140.761
16.398
3.066

114
2
101
125.775
14.090
2.970

1,11
1,00

1,10
1,03

ntb
ntb

52.073
20,8%

€

De cijfers over de boekjaren 2015 en 2016
zijn nog niet beschikbaar.
•

Het exploitatieresultaat 2015 zal naar
verwachting in lijn liggen met dat van
2013. Over 2016 zal naar verwachting een
exploitatieresultaat van € 0,- worden
behaald

•

Het percentage eigen inkomsten over
2015 is zodanig dat er voldaan wordt aan
de eis van een gemiddelde van 23,5% over
de periode 2013 tot en met 2015

•

Liquiditeit en solvabiliteit zijn in
2015/2016 naar verwachting in lijn met
de cijfers van 2013/2014
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Organisatie & ondernemerschap
Verder verbeteren van de financiële situatie en professionaliseren organisatie
Begroting philharm onie zuidnederland 2017 -2020
2017
€
1.548.295
275.000
24.650
1.847.945
270.000
20.000
290.000
2.137.945

2020
€
1.548.295
275.000
24.650
1.847.945
270.000
20.000
290.000
2.137.945

Subsidie OCW structureel
Subsidie provincies structureel
Subsidie gemeenten structureel
Subsidie publieke middelen incidenteel
Totaal subsidies

7.133.420
3.750.000
296.965
35.325
11.215.710

7.133.420
3.750.000
296.965
35.325
11.215.710

TOTALE BATEN

13.353.655

13.353.655

Beheerslasten materieel
Beheerslasten personeel
Beheerslasten totaal

768.330
1.228.495
1.996.825

768.330
1.228.495
1.996.825

Activiteitslasten materieel
Activiteitslasten personeel
Activiteitslasten totaal

2.357.320
9.013.010
11.370.330

2.357.320
9.013.010
11.370.330

TOTALE LASTEN

13.367.155

13.367.155

-13.500
13.500
0

-13.500
13.500
0

Publieksinkomsten
Sponsorinkomsten
Overige directe inkomsten
Totaal directe inkomsten
Private middelen - particulieren incl. vriendenvereniging
Private middelen - private fondsen
Totaal bijdragen uit private middelen
Totaal eigen inkomsten

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
Saldo rentebaten/-lasten
EXPLOITATIE RESULTAAT
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Toelichting op de begroting:
In deze begroting zijn de kolommen 2017 en 2020 opgenomen die representatief
zijn voor alle jaarbegrotingen in de periode 2017 t/m 2020.
Uitgangspunt: er is niet geanticipeerd op loon- en prijsontwikkelingen
gedurende de planperiode en daarmee samenhangend is er uitgegaan van
gelijkblijvende overheidssubsidies.
De begroting van de Directe inkomsten betreft een kwantificering van de
voorgenomen activiteiten op basis van realistische uitgangspunten die
voortkomen uit de opgedane ervaringen in de periode 2013 t/m 2015.
Subsidies: philharmonie zuidnederland gaat uit van voortzetting van de subsidievolumes zoals die golden in de periode 2013-2016. Jaarlijks betreft dat: € 7,1
miljoen van het Ministerie van OCW, € 2 miljoen van de provincie NoordBrabant, € 1,75 miljoen van de provincie Limburg en € 0,3 miljoen van de steden
Maastricht en Eindhoven.
Bij de begroting van de Personeelslasten is uitgegaan van een formatie
(loonruimte) van 105 fte voor het orkest waarvan 10% flexibel wordt ingevuld. Bij
de formatie van de staf is uitgegaan van 24,2 fte. Met dit personeelsbestand is er
voldoende capaciteit om de activiteiten zoals opgenomen in het
activiteitenoverzicht uit te voeren.
De begroting van de Materiële lasten is gebaseerd op de uitgangspunten zoals
genoemd bij Directe inkomsten.
De uit de begroting afgeleide budgetten zijn taakstellend en vormen een
gelijkblijvend uitgangspunt voor de jaren van de planperiode.
26 januari 2016
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Organisatie & ondernemerschap
Verder verbeteren van de financiële situatie en professionaliseren organisatie
Realistische en gedegen begroting
De geschetste veranderingen kunnen binnen het budget van € 13,4 miljoen
worden gerealiseerd. Met een kleinere formatie bij musici en staf komt
jaarlijks € 350.000 extra beschikbaar voor het aantrekken van
aansprekende dirigenten en solisten, alsmede het uitvoeren van concerten
in het buitenland en voor het maken van opnames. Het budget voor
productiekosten van bijzondere projecten wordt verhoogd met € 68.000
per jaar. Hieruit worden de ontwikkelingskosten van modulaire en
innovatieve projecten bekostigd. Voor de medefinanciering van het IICM
komt jaarlijks € 60.000 beschikbaar.

De toegangsprijs voor activiteiten is gebaseerd op de kosten van de
zaalhuur, vervoer, solisten en dirigenten. Deze kosten worden gedekt door
de kaartverkoop. De personeelskosten voor orkest en staf worden gedekt
door subsidies die het orkest ontvangt.

Het aantal van 149 reguliere concerten in de lopende periode was zeer
ambitieus. Publieksinkomsten ter hoogte van € 1,9 miljoen blijken niet
haalbaar. Met name door het aantal concerten en de lage zaalbezetting in
sommige zalen heeft het orkest de eigen inkomstennorm in de lopende
periode alleen dankzij zware interne maatregelen en een forse extra
bijdrage door vrienden kunnen halen. Voor de komende periode wordt dit
gecorrigeerd: het orkest brengt het aantal concerten omlaag en stelt de
inkomsten uit kaartverkoop en uitkoop bij naar een realistische € 1,5
miljoen.

Vrijkomende frictiemiddelen oormerken

Onderliggende uitgangspunten
Zowel de inkomsten- als de uitgavenkant is deels beïnvloedbaar door het
orkest. Het programma van philharmonie zuidnederland bestaat immers
uit activiteiten die door subsidieverstrekkers worden verlangd en uit
activiteiten die het orkest samenstelt passend bij ontwikkelingen in het
speelgebied. Dit leidt tot een weloverwogen programmering en een daarbij
behorende begroting.
Verder ontwikkelen - Businessplan 2017-2020
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Financiering van het orkest bestaat uit een mix van inkomsten uit
kaartverkoop, rijks- en regionale subsidies, sponsoring, uitkopen en de
inkomsten van de Vrienden van philharmonie zuidnederland.

Het ministerie van OCW heeft in 2013 middelen beschikbaar gesteld om de
kosten van fusie te dekken. Per 1 januari 2017 komen de niet gebruikte
frictiegelden vrij beschikbaar voor de exploitatie van het orkest. Het gaat
om een bedrag van ongeveer € 5,1 miljoen. Dit bedrag wordt geoormerkt.
philharmonie zuidnederland vormt een eigen vermogen van 20% van het
jaarbudget (€ 2,7 miljoen). Ook wordt een mobiliteitsreserve gevormd ter
hoogte van € 1,4 miljoen. De resterende € 1 miljoen wordt als
bestemmingsreserve geoormerkt ten behoeve innovatie en de ontwikkeling
van nieuwe businessmodellen, die uit de gewone begroting niet kunnen
worden bekostigd, bijvoorbeeld investeringen op basis van succesvolle
proefprojecten uit de samenwerking met het IICM.
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Organisatie & ondernemerschap
Verder verbeteren van de financiële situatie en professionaliseren organisatie

Groei sponsorinkomsten en fundraising

Strategie bij tegenvallende inkomsten

Om inkomsten te blijven generen uit sponsoring en private middelen zijn
extra inspanningen nodig en heeft het orkest een relatiemanager
aangesteld. Het orkest heeft in totaal € 212.000 meer aan
sponsorinkomsten en private middelen kunnen genereren dan in de
begroting was opgenomen. Echter: dit was alleen mogelijk dankzij de
eenmalige extra bijdrage in 2015 van stichting Fafner.

Op grond van ervaringscijfers en gegevens uit voorverkoop ten aanzien van
betalende bezoekers worden de begrote concertinkomsten ingeschat.
Na toekenning van de subsidieaanvraag worden deze inkomsten als een
gegeven gezien. Hiermee vertoont de inkomstenkant van de begroting een
realistisch beeld en wordt de kans op grote tegenvallers op deze post tot een
minimum beperkt.

Groei van sponsorinkomsten blijkt moeilijk te realiseren onder de huidige
maatschappelijke omstandigheden en trends zoals afname van de relevantie
van klassieke muziek in de samenleving. Voor de periode 2017 t/m 2020
wil het orkest zich concentreren op het werven van gelden uit private
fondsen en particulieren. Om de slagingskans van dit programma te
vergroten is het van belang dat philharmonie zuidnederland zich sterk
positioneert en profileert (branding).

philharmonie zuidnederland stelt maandelijks een financiële rapportage
van de volledige exploitatie op. Het bestuur is daarmee op de hoogte van
onder meer de inkomstenontwikkeling.
Bij onverwacht tegenvallende inkomsten kan besloten worden om
programma’s te wijzigen zodat er meer garanties ontstaan voor hogere
inkomsten, dan wel lagere uitgaven.

In een sector waar een toenemende druk staat op het werven van
sponsoren, heeft philharmonie zuidnederland zich voorgenomen te
onderzoeken in hoeverre crowdfunding een rol kan spelen in de
financieringsmix.

Verder ontwikkelen - Businessplan 2017-2020
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Organisatie & ondernemerschap
Verder verbeteren van de financiële situatie en professionaliseren organisatie
Formatie optimaliseren
Het uitvoeren van de activiteiten 2017 t/m 2020 vraagt om optimalisatie
van de formatie. De meerjarenbegroting is gebaseerd op een loonruimte
van 105 fte musici en 24,2 fte staf.
De verwachting is dat door natuurlijk verloop de formatie musici in vaste
dienst per 31 december 2020 bestaat uit 87 fte. Een loonruimte van 105 fte
(waarvan 10% flexibel) voor musici, biedt perspectief op uitbreiding van het
orkest en de mogelijkheid tot structurele verjonging.
De directie is voornemens om in de loop van 2016 nader te onderzoeken
wat de meest ideale formatie voor het orkest in de toekomst is.

Professionaliseren Human Resource Management
philharmonie zuidnederland vindt het belangrijk het HR beleid te
professionaliseren. Deze vorm van HRM en talentontwikkeling voor musici
is in de orkestwereld uniek.
Het businessplan dient als basis voor een strategisch HR-beleidsplan,
waarin prioriteiten en uitgangspunten worden geformuleerd voor het HR
beleid. Dit leidt tot het implementeren van een gesprekscyclus voor zowel
musici als staf. De voor het orkest belangrijke waarden en competenties
bieden een kader waarbinnen hoofden van staf en aanvoerders met hun
medewerkers in tutti in gesprek gaan over (loopbaan)ontwikkeling, training
en scholing. Ook aspecten zoals strategische personeelsplanning, arbo- en
verzuimbeleid en vitaliteitsbeleid krijgen de benodigde aandacht.
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Organisatie & ondernemerschap
Verder verbeteren van de financiële situatie en professionaliseren organisatie
Naleven Governance Code Cultuur
Met ingang van 1 januari 2016 gaat philharmonie zuidnederland over op het
Raad van Toezicht-model*, waarbij het bestuurlijk proces – met
uitzondering van het toezicht houden – in handen is van ‘het bestuur’.
De toezichthoudende functie ligt bij een apart orgaan: de Raad van
Toezicht. Het orkest zit momenteel in de transitiefase om de inrichting van
dit governancemodel te formaliseren.
Met inachtneming van de principes uit de Governance Code Cultuur, streeft
philharmonie zuidnederland integer en transparant handelen na, met oog
voor de belangen van alle betrokkenen; deskundigheid in bestuur en
toezicht; effectief bestuur en toezicht, waarover ook verantwoording wordt
afgelegd; effectiviteit in het realiseren van missie, doelstellingen en
efficiënte besteding van (publieke) middelen, een en ander met inachtname
van het in de wet bepaalde, de statuten en reglement.
Als uitgangspunt geldt dat taken en bevoegdheden tussen uitvoeren,
bestuur en toezicht duidelijk worden verdeeld, onafhankelijkheid van het
toezicht wordt gewaarborgd, belangenverstrengeling vermeden wordt, goed
georganiseerde, onafhankelijke financiële controle plaatsvindt, evenals
publieke verantwoording door de organisatie van de stichting.
philharmonie zuidnederland heeft een slagvaardige
orkestorganisatie met korte lijnen
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* Daarvoor werd een bestuur-directie-model gehanteerd.

26 januari 2016
29

