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1. Samenvatting
Met dit project grijpt de recent opgerichte Stichting De Nije Symfony de honderdste sterfdag van de
Franse componist Camille Saint-Saëns (1835-1921) aan om de ontwikkeling van de symfonische
muziek door amateurs in de provincie Friesland te ondersteunen. Dit
project vormt de eerste stap op weg naar meer structurele en
kwalitatief hoogstaande aandacht voor deze sector. Daarnaast beoogt
de stichting de totstandkoming van nieuwe composities voor
symfonische bezetting. Tenslotte stelt de stichting zich ten doel om,
met het oog op de genoemde ontwikkeling van de symfonische
amateursector, een netwerk met belangrijke partners te ontwikkelen.

Het project Saint-Saëns 2021 kent drie onderdelen: ‘Pake Brún syn
bistetún’, een op muziekeducatie gericht onderdeel waarin het
overbekende en geliefde Le Carnaval des Animaux  (1886/1887) van
Saint-Saëns centraal staat en dat zal worden uitgevoerd door leden van
het Noord Nederlands Orkest, samen met de op dit werk geïnspireerde Friese variant ‘Pake Brún syn
bistetún’ waarin nieuwe composities van vijf Friese componisten centraal staan. Freark Smink is
verteller. Dit project-onderdeel is bij uitstek geschikt om kinderen in de basisschoolleeftijd kennis te
laten maken met symfonische muziek. Zie de bijlage bij dit projectplan als nadere toelichting op dit
educatieve project, waarmee wij in 2022 de scholen in zullen gaan.
In het tweede onderdeel van het project staat de Symfonie nr 3 in c kl.t. op 78 (1886), bijgenaamd
Orgelsymfonie centraal. Dit grootse werk zal worden uitgevoerd door een projectorkest van Friese

https://nl.wikipedia.org/wiki/Symfonie_nr._3_(Saint-Saëns)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Symfonie_nr._3_(Saint-Saëns)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Symfonie_nr._3_(Saint-Saëns)
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amateurmusici, dat inmiddels de naam Filharmoany Fryslân heeft gekregen. Naast de Derde
Symfonie wordt het geliefde Oratorio de Noël voor koor, solisten en orkest uitgevoerd. De
koorpartijen zijn in handen van Toonkunstkoor Concordia Leeuwarden; de solisten zijn afkomstig uit
de zangersklas van Hanneke de Wit aan het Prins Claus Conservatorium Groningen.

Het derde onderdeel van het project is een extra programma waarin we aandacht besteden aan werk
van Saint-Saëns voor orgel en piano alsmede voor kamermuziekbezetting. Saint Saens was zelf een
groot organist; dus is het voor de hand liggend om tijdens het festival ook aandacht te besteden aan
het orgel.  Tijdens een concertreis door Nederland deed hij ook Leeuwarden aan en bespeelde op 15
Juni 1897 het orgel in de Grote of Jacobijnerkerk. Ook speelde hij piano tijdens deze concerten. 

2. Aanleiding
In 2020 werd de stichting De Nije Symfony opgericht. Aanleiding hiervoor zijn signalen in de provincie
Friesland dat amateurmusici de laatste jaren minder mogelijkheden hebben om te participeren in
projecten waarin de beoefening van symfonische muziek centraal staat. Dit betekent dat de
deelnamegraad en de kwaliteit van deze sector in Friesland zonder ingrijpen verder zullen
teruglopen, mede doordat de amateurs de noodzakelijke inspiratie en stimulans van professionals
ontberen. Het is bekend dat de ontmoeting van professionals en amateurs stimulerend werkt voor
beide partijen. Amateurmusici vormen immers voor professionals ook in belangrijke mate het
publiek voor concerten op professioneel niveau.
Het is hier niet de plaats voor een wetenschappelijke of cijfermatige onderbouwing van de hierboven
beschreven tendens. De signalen uit het veld zijn voor de Stichting Nije Symfony op zich voldoende
aanleiding voor planvorming voor de ontwikkeling van de sector van de symfonische muziek voor
amateurs. Dit project vormt daartoe de eerste stap.

De Stichting Nije Symfony wordt gevormd door een aantal deskundigen en amateurs uit dit werkveld
en beschikt over de expertise om de hierboven beschreven ontwikkeling in gang te zetten en voort te
zetten. De ervaringen met dit eerste project zullen het materiaal vormen voor de ontwikkeling van
een meerjarenplan waarin deze lijnen verder worden uitgewerkt.

3. Missie van het project
De missie van dit project kan worden gezien als de centrale opdracht die de Stichting De Nije Symfony
zich stelt. De kern ervan kan worden omschreven als het stimuleren van de amateurkunst op gebied
van klassieke symfonische muziek. De missie kent de volgende aspecten:

Bevordering van de beoefening van klassieke symfonische muziek door amateurs in Friesland die
in de huidige situatie niet of nauwelijks kan worden uitgevoerd.
Het realiseren van een evenement met regionale uitstraling, gericht om een breed publiek
(hernieuwd) kennis te laten maken met de muziek van Camille Saint Saëns.
Stimulering van het cultureel klimaat door het verstrekken van compositieopdrachten en het
uitvoeren daarvan.
Enthousiasmeren van een jong publiek voor klassieke muziek, verbinding leggen met scholen
Samenwerking met diverse partijen (amateurs uit allerlei regionale geledingen,
muziekprofessionals, het NNO) op het gebied van klassieke muziek bevorderen.
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4. Overig belang van het project
Naast de directe missie van het project kunnen we, in willekeurige volgorde, nog een aantal aspecten
van het maatschappelijk belang van het project aanwijzen:

Educatieve mogelijkheden rond de Friese taal en de Friese natuur. Bevordering van het
milieubewustzijn.
Stimulering van de culturele sector (werk voor componisten en professionele musici, uitvoerend
en/of docerend betrokken in dit project).
Samenwerking instrumentalisten en zangers (met kans op nieuwe creatieve ideeën).
Een impuls voor het culturele leven in Leeuwarden, Friesland en daarbuiten.

5. Pake Brún syn Bistetún: educatieve aspecten
Stichting De Nije Symfony wil in het herdenkingsjaar Saint-Saëns 2021 een Friese versie van diens Le
Carnaval des Animaux realiseren. Een twaalftal ‘Friese’ dieren staan model voor een compositie op
teksten van Bouke Oldenhof. Voor de 12 deeltjes van de compositie zijn 5 componisten benaderd om
voor een heterogeen ensemble op basis van de Friese teksten van Bouke Oldenhof muziek te
schrijven. (Zie bijlage 1 voor alle informatie over dit projectonderdeel).

6. Camille Saint-Saëns, Derde Symfonie: educatieve aspecten 

Doelgroepen
Om een goed beeld te kunnen geven van de beoogde artistieke ontwikkeling van de deelnemers aan
dit projectorkest, moeten we eerst de vraag beantwoorden wie die deelnemers zijn.

• De vergevorderde amateurmuzikant die een extra uitdaging zoekt
• Studenten die doordeweeks niet meer in Friesland verblijven, maar in de weekenden nog
wel terugkomen en diezelfde muzikale uitdaging zoeken
• Professionele muziekdocenten die niet (meer) op vaste basis in een beroepsensemble of
beroepsorkest spelen
• Conservatoriumstudenten die orkestervaring op willen doen
• Blazers uit de harmonie- en fanfareorkesten die een uitstapje willen maken naar het
symfonische repertoire

Motivatie
Om vervolgens de specifieke drijfveren van deze groepen te kunnen inschatten, hebben wij uit elke
doelgroep een potentieel deelnemer geïnterviewd. Daaruit kwamen een aantal algemene criteria en
ook een aantal specifieke criteria naar voren. Algemeen:
• De meest uitgesproken motivatie is het repertoire. Het spelen van een iconisch werk als de
Orgelsymfonie staat voor veel muzikanten op hun persoonlijke muzikale ‘bucket list’.
• Geen van de muzikanten hoeft zichzelf te bewijzen, maar wil zich wel verder ontwikkelen.
• In het verlengde van het vorige punt gaven vrijwel alle muzikanten aan technisch en muzikaal
uitgedaagd te willen worden om in een stimulerende omgeving het best uit zichzelf te halen.
Een stimulans die binnen de eigen vereniging nogal eens gemist wordt, omdat daar veel tijd
en aandacht wordt besteed aan de basisvaardigheden. En dat zijn nu juist de vaardigheden
die onze doelgroep al in ruim voldoende mate heeft. Kortom: ze zoeken naar ‘the next level’
in hun talentontwikkeling.
• Bijdragen aan de ontwikkeling van jong talent, bij voorkeur in samenwerking met daarin actieve
organisaties.
• Nieuwe gelijkgestemde muzikanten ontmoeten.
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Specifiek voor de vergevorderde amateurs is de zoektocht naar verdieping. Daar waar het
repetitieproces stopt binnen hun reguliere vereniging, willen ze hier verdere stappen maken en
dieper graven. Een zoektocht naar meer muzikale emotie.

Specifiek voor de studenten en een aantal van de vergevorderde amateurs is het projectmatige
karakter: er is niet de wil en/of de mogelijkheid zich vast aan een bepaald orkest te binden.
Specifiek voor de beroepsmusici die zich voornamelijk bezighouden met lesgeven, is de motivatie om
zelf weer actief te musiceren en hun eigen niveau weer als maatstaf te kunnen beschouwen.
De conservatoriumstudenten werken ook aan hun ‘bucket list’, maar zijn tevens op zoek naar het
ontdekken van hun eigen kwaliteiten én tekortkomingen in hun (muzikale) leiderschapskwaliteiten.

Risico
Bij twee van deze groepen, nl. de conservatoriumstudenten en de beroepsmusici, doet zich het risico
voor dat wanneer ze een interessanter of (beter) betaalde klus kunnen krijgen, ze waarschijnlijk
zullen afhaken. Een ander, maar minder groot risico is dat bestaande verenigingen ons orkest als
concurrentie ziet. Iets wat we nadrukkelijk niet willen zijn, maar uitsluitend een aanvulling op
datgene wat er al is voor een specifieke en selectieve doelgroep.

Het waarborgen van ‘the next step’ in de eigen talentontwikkeling
Doordat er wordt samengewerkt met professionals die fungeren als aanvoerders van de secties in
het orkest, krijgen de deelnemers als het ware een masterclass in real time. Oftewel: zodra ze tegen
bepaalde grenzen van hun kunnen aanlopen, is er ter plekke iemand die hen kan voorzien van de tips
en trucs die specifiek werken voor hun eigen instrument. Het overgrote merendeel van de
deelnemers vervult binnen de eigen vereniging diezelfde rol naar anderen, waardoor er minder
noodzaak is voor het ontwikkelen van hun éigen vaardigheden. Tevens wordt door de relatief korte
doorlooptijd van dit project geappelleerd aan het eigen kritisch en probleemoplossend vermogen van
iedere muzikant in het voortraject. Het streven moet zijn om 90% van de technische moeilijkheden
onder controle te hebben voor de start van de eerste repetitie, waardoor het repetitieproces voor
velen zal voelen als een soort snelkookpan t.o.v. het proces binnen de eigen vereniging, dat – zonder
daar verder een waardeoordeel aan te hechten – voor velen eerder als te lang door sudderen zal
worden ervaren.

Om dit aspect van het zelfstudie-traject te waarborgen, zullen er door de dirigent en de aanvoerders
specifieke passages worden belicht in diverse online-instructievideo’s. In deze muziekvlogs zullen de
professionals binnen dit project op een aansprekende en inspirerende manier instructie en inzicht
geven in de specifieke moeilijkheden van dit uitdagende repertoire. Dat is nodig, want ook de
gevorderde amateur is niet altijd op voorhand in staat in te schatten waar de moeilijkheden in het
samenspel liggen, of waar de technische en muzikale prioriteiten liggen. Kortom – om met de Biden-
administratie in de VS te spreken: ‘we want to hit the ground running’.

Evaluatie en follow up
Als laatste element van dit educatieve traject is het nog van belang deze leerervaring op een
stimuleren manier te evalueren. Om een goede en objectieve terugblik te waarborgen, willen we een
professionele beeld- en geluidsregistratie laten maken van tenminste één van de concerten. Deze
opname wordt zodra deze gemonteerd is in een gezamenlijke ‘terugkomsessie’ onder het genot van
een hapje en een drankje teruggekeken. Daarbij geeft dirigent Ronald Slager commentaar op wat er
te zien en te horen valt en wordt er gediscussieerd over wat dit project de deelnemers heeft
gebracht en wat ze ervan mee hebben genomen naar hun eigen orkest. Op die manier wordt
iedereen nadat de adrenaline van de concertroes is wegge-ebd, weer even met de nuchtere
werkelijkheid geconfronteerd.
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Studenten Zangklas Hanneke de Wit
Stichting De Nije Symfony de kans aan vijf zangers uit de zangklas van het Prins Claus Conservatorium
in Groningen de unieke kans om als solist ervaring op te doen in het Oratorio de Noël. Dit initiatief
wordt van harte omarmd door zangpedagoge Hanneke de Wit.

7. Productioneel plan

Organisatie
Stichting De Nije Symfony (eindverantwoordelijk),  in samenwerking met Concordia
Leeuwarden, het Noord Nederlands Orkest (NNO), Prins Claus Conservatorium Groningen
(zangersklas Hanneke de Wit).

Productionele team
Ronald Slager (artistieke leiding), Tjalling Wijnstra, bestuur Stichting De Nije Symfony
(onbezoldigd), Jos van der Sijde (inhoudelijk adviseur).
Daarnaast maken wij gebruik van de inzet van 5  vrijwilligers. Voor hen hebben wij een
vrijwilligersvergoeding in de begroting opgevoerd.

Samenwerkingspartners
Met de onderstaande organisatie en personen zijn concrete afspraken gemaakt met
betrekking tot samenwerking in dit project:

Noord-Nederlands Orkest (bijdrage projectonderdeel Pake Brún syn Bistetún en
aanvoerders tbv de coaching van de amateurmusici). Verregaande overeenstemming.
Kamerorkest van het Noorden (tbv coaching amateurmusici). Verregaande
overeenstemming.
Oratoriumkoor Toonkunst Concordia Leeuwarden (bijdrage Oratorio de Noël).
Prins Claus Conservatorium Groningen (zangersklas Hanneke de Wit).
Ferwerda Academie (Rein Albert Ferwerda, bijdrage aan kamermuziekprogramma met
jong talent Chris Nicolai (hoorn; leerling van Oeds Jongsma).
Talentklas Frans Douwe Slot, bijdrage aan kamermuziekprogramma met Elianne Sijpkens
(piano) en Roas Kuipers (trompet / cornet).
Bijdrage aan kamermuziekprogramma met Akkelyn Bouma (fagot).
Keunstwurk (voorbereiding educatief traject scholen 2022).
Schoolkade (educatief traject scholen 2022); contacten zijn ontwikkeling.

Werving van amateurmusici
De Stichting De Nije Symfony beschikt over een uitgebreid netwerk van amateurmusici van
goed tot zeer goed niveau, die in het voorjaar van 2021 geworven zullen worden.

Productie, verkoop, kaartverkoop en communicatie/publiciteit
De Stichting De Nije Symfony is de producent van deze productie. De productionele
organisatie wordt gedaan door Ronald Slager en leden van het bestuur. De online
kaartverkoop wordt gedelegeerd aan een daarin gespecialiseerde organisatie. Bestuurslid
mevr. Akkelyn Bouma is (onbezoldigd) eindverantwoordelijk voor de communicatie en
publiciteit; indien de financiële middelen het toelaten zal een professional op dit gebied op
tijdelijke basis worden aangetrokken.
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Voorbereiding educatief traject schoolvoorstellingen Pake Brún (2022)
In 2021 is de première van het projectonderdeel Pake Brún syn Bistetún (zie hierboven en in
bijlage 1); wij hebben het voornemen om in 2022 in de provincie Friesland een serie
schoolvoorstellingen rond dit projectonderdeel aan te bieden. Uiteraard gaat de Stichting De
Nije Symfony niet zelf de scholen in, maar werkt hierin samen met beoogde partners als
Keunstwurk en Kunstkade. In het voorliggende projectplan zijn de schoolvoorstellingen in
2022 niet opgenomen; daarvoor wordt een apart educatief projectplan opgesteld. Wel
hebben wij in de begroting een bedrag ter verkenning en voorbereiding opgenomen, zodat in
2021 hopelijk al kan worden begonnen met het voorbereiden van het educatief projectplan
en de bijbehorende begroting.

8. Risico-analyse
De Stichting De Nije Symfony is een nieuwe stichting die graag vaker in het oog springende projecten
zoals dit wil gaan organiseren in de regio. Dat de stichting nieuw is betekent dat deze niet beschikt
over financiële armslag. Dat houdt in dat zonder voorafgaande financiële steun of -garanties er geen
verplichtingen kunnen worden aangegaan. Zonder ondersteuning van fondsen, overheden en
wellicht het bedrijfsleven kan dit project niet worden gerealiseerd. We hopen en denken echter dat
er voldoende belang lijkt voor genoemde partijen aanwezig is om dit project te steunen.

Een ander risico is dat de corona-crisis nog voortduurt. We gaan er bij onze plannen echter van uit
dat er na de zomer van 2021 weer concerten kunnen plaatsvinden en bezoekers veilig kunnen
worden ontvangen zonder de belemmeringen die nu overal gelden in verband met de
volksgezondheid.  De aanpak mbt corona is in de praktijk als volgt:
Scenario 1: 100% terug naar normaal (minder waarschijnlijk)
Scenario 2: beperkt aantal bezoekers door maximaal aantal mensen maatregel en/of 1,5m
Scenario 3: uitstel wegens niet realiseerbaarheid met publiek en eventuele digitale realisering

9. Beoogde resultaten
Het Festival Saint-Saëns 2021 is een succes indien

Filharmoany Fryslân dankzij een educatief goed doordacht repetitietraject een voor iedereen
overtuigende uitvoering van de nieuwe composities, Oratorio de Noel en de Derde Symfonie
weet te realiseren,

er in totaal 1100 bezoekers komen luisteren (250 bij de presentatie van Pake Brún, 100 bij de
orgelbespeling, 100 bij het kamermuziekconcert, 400 bij het avondconcert in de Bonifatiuskerk
en 250 in de Mariakerk in Meppel),

er van het festival een culturele impuls uitgaat die mensen in contact brengt met de schoonheid
van de muziek van Saint-Saëns.

10. Evaluatie en verslaglegging
Evaluatie van het project gebeurt aan de hand van een korte enquête aan alle direct
betrokkenen en het publiek.
Van het project wordt een verslag gemaakt dat o.m. via de website openbaar toegankelijk
zal worden gemaakt.
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11. Programma Festival Saint-Saëns 2021

Vrijdag 28 november 2021 (20.00-22.30 uur), Oude kerk Meppel
Feestelijke opening van het Festival Saint-Saëns 2021. Oratorio de Noël: Kerstoratorium voor vier
solisten, koor en orkest door Filharmoany Fryslân en Toonkunstkoor Concordia. | Derde Symfonie
(Orgelsymfonie).
Peter van de Zwaag, orgel; Ronald Slager, muzikale leiding.

Zaterdag 27 november 2021 (13.30-14.30), Grote- of Jacobijnerkerk Leeuwarden
Orgelbespeling door Peter van der Zwaag met werken van Saint-Saëns en een bijdrage van nog nader
te bepalen uitvoerenden, eveneens met composities van Saint-Saëns. Saint-Saëns was een verwoed
reiziger; hij deed op een van zijn reizen in 1893 ook Leeuwarden aan en
bespeelde daar toen zelf het Müller-orgel in de Jacobijnerkerk. Saint-
Saëns ‚zelf‘ zal ons tijdens dit concert meenemen op zijn muzikale
avontuur in Leeuwarden van destijds. Saint-Saëns zal worden vertolkt
door acteur Freark Smink.

Zaterdag 27 november 2021 (15.30-17.00), Kapel DBieb
Concert met kamermuziek van Saint-Saëns door jong talent Chris Nicolai
(hoorn, opgeleid aan de Ferwerda Academie, leerling van Oeds Jongsma);
Elianne Sijpkens (piano), Roas Kuipers (trompet/cornet), uit de talentklas
van Frans Douwe Slot.  Daarnaast Akkelyn Bouma (fagot).

Zondag 28 november 2021 (15.00-16.30), Harmonie Leeuwarden
Op het programma staan Saint Saens’ Carnaval des Animaux, gespeeld door leden van het Noord
Nederlands Orkest, en na de pauze voeren leden van Filharmoany Fryslân de op dit werk
geïnspireerde Friese variant uit: ‘Pake Brún syn Bistetún’.
Pake Brún is deze avond een (wereld)première. De compositie, die herkenning zal oproepen met de
inspiratiebron van Saint Saëns, is gecomponeerd door meerdere Friese componisten en van teksten
voorzien door de Friese tekstdichter Bouke Oldenhof. Er zullen vanzelfsprekend Friese dieren in
figureren. De compositie is voor diverse educatieve projecten te gebruiken. Verteller is Freark Smink.
Zie bijlage 1 bij dit projectplan voor een uitvoerige beschrijving van het projectonderdeel Pake Brún
syn Bistetún.

12. Communicatie van het project
Dit project begint met de werving van de amateurmusici en dat betekent dat daarvoor een
aantal kanalen zal worden ingezet. Daarbij valt te danken aan de bij de Stichting aanwezige
pool en het netwerk waarin de stichting zich beweegt, maar ook aan sociale media en
berichten in de reguliere pers.
Uiteraard zullen de podia waar het festival plaatsvindt hun eigen kanalen (adresbestanden,
nieuwsbrieven, website en sociale media) aanspreken om de uitvoering bij hun bezoekers

onder de aandacht te brengen. Maar vanwege het bijzondere karakter van
de uitvoering verwachten wij dat deze podia alleen niet per se de optimale
toegang tot belangstellende bezoekers zullen hebben. Dit betekent dat wij
netwerken moeten aanboren om die belangstellenden te bereiken die
tonen belangstelling te hebben voor de combinatie amateurmuziek en
professionele muziek. Dat betekent dat wij veel energie zullen moeten
steken in het aanboren van de voor deze uitvoering relevante netwerken.
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Daarbij valt te denken aan (vak)tijdschriften op het gebied van (amateur)muziek en de vele
organisaties die wij willen interesseren voor en betrekken bij het project. Inmiddels zijn wij
gestart met een inventarisatie van relevante organisaties en met het uitwerken van een plan
van aanpak waarin deze organisaties worden uitgedaagd om het project op een creatieve of
actieve wijze onder de aandacht van hun netwerk te brengen.

Inzet van sociale media en audiovisuele middelen
Het is onze overtuiging dat de sociale media, en met name Facebook en LinkedIn, een
belangrijke rol spelen bij het genereren van publieke belangstelling voor het project. Het is
dan ook van belang om via deze media de benodigde belangstelling voor het project te
genereren. Facebook en LinkedIn bieden uitstekende mogelijkheden om groepen en
personen (professionals en liefhebbers) rechtstreeks te benaderen en te informeren. Het nog
nader uit te werken gefaseerde publiciteitsplan bevat de strategie om op dit gebied zoveel
mogelijk resultaat te behalen aan de hand van zoektermen als orkest, koor etc.

Deze werkwijze valt of staat met een adequate inrichting van de eigen website en de
Facebookpagina. Om het project een zo concreet mogelijk gezicht te geven zullen wij een
speciale website, www.nijesymfony.frl,  inrichten. Op deze website valt alles te lezen over het
project en vindt men persberichten, fotomateriaal en video’s zoals de trailers van de
componisten. In de voorstellingslijst kan men doorklikken naar de webomgeving van het
betreffende podium en de kaartverkoop.

Is deze website het meer statische deel van de informatievoorziening, de Facebookpagina
https://www.facebook.com/nijesymfony/ zorgt voor de dynamiek rond het project en vooral
voor een regelmatige (maar niet overmatige!) stroom van informatie en beeld- en
geluidmateriaal die tot doel heeft om belangstellenden tot kaartverkoop te verleiden. Dit
vraagt een goed doordachte, strategische aanpak die eveneens in het tijdpad van het
publiciteitsplan is opgenomen.

Publicaties en omroepen
Uiteraard zullen we de verschillende vakbladen op het gebied van (koor)muziek en
symfonische muziek voorzien van informatie over het project. Een inventarisatie van
relevante papieren en digitale uitingen is onderweg. Hetzelfde geldt voor relevante
programma’s op radio en televisie. Hier ligt een bijzondere uitdaging omdat publiciteit via
deze kanalen voor het project buitengewoon effectief kan zijn.

Publieksgroepen en hun benadering
Dit is een overzicht van de relevante publieksgroepen en de wijze waarop wij deze gaan
benaderen.

publieksgroep Kanalen (voorbeelden) opmerkingen

Liefhebbers /
beoefenaars klassieke /
symfonische muziek

Radio en tv, tijdschriften, relevante websites,
advertenties

Mens en melodie online, Luister,
ZINGMagazine

Liefhebbers /
beoefenaars
koormuziek

Radio en tv, relevante netwerken, via
organisaties en social media, advertenties

Koortijdschriften op papier en
online

http://www.nijesymfony.fr
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13. Globaal tijdpad publiciteitsplan
Dit is een voorlopig tijdpad van het publiciteitsplan. In de periode tot de zomer 2021 wordt
het verder geconcretiseerd en definitief gemaakt op het moment dat het project
daadwerkelijk van start gaat.
tijdstip wat opmerkingen

januari 2021 Website en facebook voorbereiden
Strategische planning informatie via sociale
media
E-flyer definitief
Persbericht en nieuwsbrief 1

Video- en beeldmateriaal
opbouwen vrienden FB

februari 2021 Website en facebook actief en actueel
Werving amateurmusici
Eerste aankondigingen extern
Persbericht en nieuwsbrief 2

idem

Tot de zomer GO-or-NO GO

Website en facebook actief en actueel
Werving amateurmusici
Persbericht en nieuwsbrief 3
Radio en televisie

interviews, beeldmateriaal

Na de zomer Website en facebook actief en actueel
Werving amateurmusici
Persbericht en nieuwsbrief 3
Radio en televisie

Streaming via Facebook

Uitvoeringen Interview artistiek betrokkenen Via Facebook

14. Publieksbereik
5 concerten met totaal 1100 concertbezoekers.
Radio, televisie, schrijvende pers: verwacht bereik ca 50.000 potentiële belangstellenden.

15. Planning
In grote lijnen is de planning van het project als volgt.

Februari - maart 2021
Aanvragen financiële ondersteuning verzenden
Gereed maken van het communicatie- en PR plan
Toebedelen toezeggingen subsidieaanvragen aan het project
Onder voorbehoud engageren van het instrumentaal ensemble en de vocale solisten

April - juni 2021
Definitief vaststellen beschikbaar budget adhv de toezeggingen op de aanvragen:
GO or NO GO; indien GO:
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Op grond hiervan precieze vorm en inhoud van de productie
vastleggen
Definitief engageren van koor, solisten en anderen
Uitvoering publiciteitsplan
Voorbereiden productieplan

September - oktober 2021
Uitvoering publiciteitsplan en productieplan

November 2021
26 t/m 28 november 2021 Festival Saint-Saëns 2021

16. De uitvoerenden

Filharmoany Fryslân
Filharmoany Fryslân is een projectorkest dat door de stichting De Nije Symfony is opgetuigd uit haar
netwerk met gedreven en ervaren amateurmusici in de regio. Amateurmusici die vaak al in bestaande
(symfonische) verbanden spelen hebben hun krachten gebundeld voor dit speciale project.

Het Noord-Nederlands Orkest is een begrip in de regio én daarbuiten. Dit professionele ensemble
ondersteunt dit bijzondere project door op de openingsavond Saint-Saëns Carnaval des Animaux uit
te voeren voorafgaand aan de première van de Friese variant.

Peter van der Zwaag is organist en lid van de orgelcommissie. Hij verzorgt niet alleen de
orgelbespeling in de Leeuwarden Grote- of Jacobijnerkerk op zaterdagmiddag maar hij is ook de
soliste en het orgelconcert op zaterdagavond.

Koninklijk Toonkunstkoor Concordia is een gemengd koor met 71 leden
dat zich richt op de uitvoering van grote koorwerken uit het klassieke
repertoire. De geschiedenis van het koor, onder leiding van dirigent Tjalling
Wijnstra gaat terug tot 1837 en is sindsdien in Friesland een vaste waarde
in het culturele leven.

Ronald Slager is dirigent van dirigent van harmonieorkest Crescendo in Ermelo en van het Fries
Kamerorkest in Leeuwarden. Hij  is initiatiefnemer van de stichting ‘met andere oren’. Hij is nauw
betrokken bij de plannen en ontwikkelingen van De Nije Symfony en nu dus ook dirigent van
Filharmoany Fryslân.

Tjalling Wijnstra is dirigent van het Koninklijk Toonkunstkoor Concordia. Daarnaast is hij actief in het
muziekleven als artistiek leider van Filharmonie Noord en verzorgt hij de directie van diverse opera’s,
o.a. bij Opera Spanga. Hij is ook componist van o.a. Rilke liederen maar hij schreef ook muziek bij de
‘serious game’ Underground.

Zie de bijlagen voor uitgebreide CV’s van de direct artistiek betrokkenen en de componisten.

17. Toelichting op begroting en dekkingsplan
In de begroting volgen wij de systematiek Honoraria - Huurkosten - Communicatie en
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publiciteit - Organisatie. De honoraria zijn in overeenstemming met datgene dat in de wereld
van de podiumkunsten redelijk kan worden geacht. Aan de batenkant laten wij zien aan
welke dekking wij denken. De opstelling is gebaseerd op eerdere ervaringen met
vergelijkbare projecten en achten wij realistisch. Voor wat betreft de kaartverkoop zijn wij
uitgegaan van gemiddeld 150 betalende bezoekers per uitvoering, er daarbij van uitgaande
dat dit aantal onder het dan geldende coronaprotocol haalbaar zal zijn.
De Stichting De Nije Symfony zal het begrote tekort voor haar rekening nemen.

18. Bijdrage aan het podiumkunstenaanbod en betekenis voor onze artistieke ontwikkeling
In dit eerste project van de Stichting De Nije Symfony  staat de ontwikkeling van de
symfonische muziek door amateurs direct centraal. Dit is het kerndoel van de stichting. Het
gaat dus niet primair om het realiseren van uitvoeringen (al is dat zeker van belang), maar
vooral om het ontwikkelingstraject naar optimale uitvoeringen. Wij beschouwen de met dit
project ingezette lijn als een interessante kans voor de verdere ontwikkeling van ons artistiek
beleid, dat ook in de toekomst gebaseerd zal blijven op de ontwikkeling van de symfonische
muziek door amateurs.

februari 2021
© Stichting De Nije Symfony
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bijlage 1

Pake Brún syn bistetún
Educatief projectonderdeel in het Festival Sains-Saëns 2021

Inleiding

In 2021 is het 100 jaar geleden dat de Franse componist Camille Saent-Saëns overleed.
De onlangs opgerichte stichting “De Nije Symfony” (KVK-nummer 81163096) heeft het plan
opgevat hier aandacht aan te besteden.
Bij het grote publiek is Saint-Saëns vooral bekend door de Derde Symfonie, bijgenaamd
Orgelsymfonie. Van deze symfonie is het populaire thema ook ‘gebruikt’ in de popmuziek,
zoals is te horen in “If I had Words” van Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley, dat nog steeds
hoog in de internationale hitlijsten staat. En wie kent niet de Zwaan van Saint-Saëns? Een
prachtige cellosolo als een deel van Le Carnaval des Animaux, het Carnaval der dieren. In
deze compositie passeren op ludieke wijze een veertiental dieren de revue.

Het project
Stichting De Nije Symfony wil in het herdenkingsjaar een Friese versie van Le Carnaval des
Animaux realiseren, naast de uitvoering van laatstgenoemde werk
door leden van het Noord Nederlands Orkest. Een twaalftal ‘Friese’
dieren staan model voor een compositie op teksten van Bouke
Oldenhof. Voor de 12 deeltjes van de compositie zijn 5 componisten
benaderd om voor een heterogeen ensemble op basis van de Friese
teksten van Bouke Oldenhof muziek te schrijven. Na overleg met
deze gerenommeerde toneelschrijver, dramaturg en producent
kunnen we zijn ideeën hierover als volgt weergeven.

Pake Brún syn Bistetún (werktitel)

Camille Saint-Saëns componeerde zijn Carnaval des Animaux voor zijn plezier. Het zit vol met
muzikale verwijzingen, parodieën en cabareteske elementen. Ter gelegenheid van de honderd-jarige
sterfdag van de componist ontstond het plan voor een Friese versie op hetzelfde stramien, met
nieuwe Friestalige teksten en composities. Teksten leiden de dieren in waarover de composities
gaan. Er valt te denken aan rijmende teksten van een minuut of twee, met dezelfde enigszins
cabareteske toon als de compositie van Saint-Saëns.

Inleiding
Uitgangspunt is de dierentuin die pake Brún heeft ingericht met Friese
dieren. Hij leidt zijn pakesizzers bij de dieren langs. Dat zijn liefde hem
gebracht heeft tot het opsluiten van de dieren is natuurlijk al wel een
beetje vreemd. Aan het einde besluit hij dan ook de dieren de vrijheid
terug te geven. Een compositie waarin alle dieren samen in hun
herwonnen vrijheid klinken, sluit de compositie af. Pake Brún zou in zo’n

opzet de verteller kunnen zijn, misschien aan een groep „kleinkinderen“. Dan zal zo iemand als Freark
Smink een mooie pake Brún zijn.
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In de dierentuin leeft een bizarre collectie van dieren. Het Fryske hynder is de ongekroonde vorst van
de dieren: de trotse gestalte die bij het minste en geringste op de vlucht slaat. De koe mag natuurlijk
niet ontbreken, met haar onverdraaglijk moederlijke aard. Grutto en kievit lijden onder de
bescherming die ze genieten in de dierentuin. De grote bonte knaagkever vreet alles aan om de
evolutie en de vergankelijkheid waarin hij hartstochtelijk gelooft te versnellen. De neef raakt de
draad kwijt in zijn immense familie. Verder valt te denken aan de stienmurd, de seehûn, de baarch yn
de beam, de Wâldpyk en andere wezens. Misschien dat bepaalde stukken een iets andere insteek
hebben, zoals Rizende simmermoarn, waarin geen enkele vogel meer te horen is.

Om een beeld te geven van de sfeer en de stijl waaraan ik zit te denken hierbij wat een begin van de
tekst over de bûnte kjifkrobbe zou kunnen zijn.

De bûnte kjifkrobbe
Der binne bulten lju dy’t yn God leauwe,

dêr’t ik it nut net fan ynsjen kin;
ik sil altyd fier fan soks bliuwe,
ik leau alinne mar yn Darwin.

Ik ha neat op mei al dy demokraten,
ik spui likegoed op reboelje en revolúsje,

dat is allegear: neat dwaan, in hiel soad praten.
Mar ik striid! Leve de evolúsje!

Ik kôgje, byt en gnau nacht en dei,
op elke planke, balke en stobbe.

Myn hiele famylje docht deroan mei.
Ik bin de bûnte kjifkrobbe.

ensfh. ensfh.

Bouke Oldenhof

Tot zover Bouke Oldenhof. Zijn cv vindt u in een van de bijlagen.

De mogelijke dieren op een rijtje
hynder (is ook de ouverture), ko (Us mem), stienmurd, greidefûgel(s), fjildmûs, baarch,
wetterfûgel(s), mosk, skiep, bûnte kjiftkrobbe, seehûn en als laatste: minske! (de mens)

Componisten
Er is bewust gekozen voor meerdere Friese of in Fryslân woonachtige componisten. Dat
impliceert verschillende stijlen en draagt bij aan een ‘juiste vertaling’ (toonzetting) van de
Friese tekst naar muziek. Componisten ontmoeten elkaar in de voorbereiding, wat een
meerwaarde heeft voor het ‘gezamenlijke’ resultaat en uitwisseling van ideeën.
Het is ook een mooie link met Saint-Saëns: Hij richtte de Société Nationale de Musique op,
die zich bezighield met het bevorderen van de Franse muziek en het bieden van een podium
aan beginnende Franse componisten, voor wie hij concerten organiseerde.

De volgende componisten hebben hun medewerking toegezegd: Frans Vermeerssen, Sipke
Hoekstra, Thom Zigterman, Menno Bosgra en Tjalling Wijnstra. In de bijlagen vindt u hun cv
en een lijst van composities.

De bezetting van het ensemble:
viool 1 en 2, altviool, cello, contra bas, trompet, hoorn., trombone, fluit, klarinet (incl.
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basklarinet), hobo, fagot, (alt) saxofoon, piano en slagwerk. Bij het slagwerk in ieder geval de
xylofoon als link naar de compositie van Saint-Saëns.
Voor de diverse beesten maken de componisten een keuze uit dit palet. De strijkers zijn
enkel bezet.

Première
De première van Pake Brún syn bistetún zal plaatsvinden op zondag 28 november 2021 door
het Noord Nederlands Orkest en de Filharmoany Fryslân. Le Carnaval des Animaux van Saint-
Saëns, dat model stond voor Pake Brún, en Pake Brún syn bistetún worden beide uitge-
voerd. Dit alles in een gezamenlijk concert in op een nog te bepalen locatie. Professionals,
semiprofs en (top)amateurs ontmoeten elkaar in dit gezamenlijk optreden in een voorstelling
voor kinderen en hun ouders. Daarna (2022) gaat Pake Brún op tournee in Fryslân. Op
scholen worden voorstellingen van Pake voorbereid door Keunstwurk.

Aanleiding voor het idee van Pake Brún syn bistetún
Eén van de activiteiten van Stichting De Nije Symfony is compositieopdrachten te

verstrekken aan in Fryslân werkzame componisten voor grote en kleine bezettingen.
Daarnaast is dit projectonderdeel voortgekomen uit het doel van Stichting De Nije Symfony
om symfonische muziek in Fryslân te waarborgen voor de toekomst. Een Fries project dus
met aandacht voor taal, dieren en de rol van de mens.

Kernwoorden
Ontmoeting, verbinding, samenspel, Friese taal (it Frysk), educatie, dierenwelzijn en
menselijk handelen vormen de kernwoorden op het visitekaartje van De Nije Symfony.

Het idee achter de theatrale compositie Pake Brún syn bistetún is zowel door de tekstdichter
Bouke Oldenhof alsook door de 5 componisten enthousiast omarmd. De ontmoeting en
samenwerking die hierdoor ontstaat en noodzakelijk is inspireert hen en leidt tot een
meerwaarde voor het eindproduct en de spin-off.  De geschiedenis leert ons dat dit soort
creatieve ontmoetingen een meerwaarde heeft aangetoond. Genoemd is al het initiatief van
Saint-Saëns  om componisten samen te laten werken in de Société Nationale de Musique.
De Nije Symfony is in dit opzicht vergelijkbaar en bevordert daarmee het creatieve proces.
Ook elders en eerder zijn er dergelijke samenwerkings-verbanden geweest. In Frankrijk de
Groupe des Six met o.a. a. Honegger, Milhaud en Poulenc. Zij wilden nieuwe Franse muziek
maken. In Rusland “Het Machtige Hoopje” met o.a. Borodin, Moessorgski en Rimski-
Korssakov. Zij richten zich vooral op de Russische volksmuziek, het moest in eerste instantie
vooral toegankelijk zijn. In Nederland was de Aktie Notenkraker spraakmakend eind jaren ‘60
van de vorige eeuw met o.a. Louis Andriessen, Reinbert de Leeuw en Peter Schat. Een
actiegroep die een vernieuwing van de toenmalige klassieke muziek eiste en uitvoering van
avant-gardistische en experimentele muziek. Tijdens het gehele proces van Pake Brún vinden
er aldus ontmoetingen plaats, ontstaat er samenwerking, een vanzelfsprekende verbinding
en creatieve meerwaarde als gevolg van in- en output van ideeën. Het bestuur van Stichting
De Nije Symfony is ook op die manier samengesteld:

Een dagelijks bestuur en een “tweede ring” van specialisten die voor de nodige input
zorgen.
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Tekstdichter en componisten met hun verschillende achtergronden vanuit de
symfonische muziek, opera, koren en de amateurwereld van de Harmonieën, Fanfares en
Brassbands in Fryslân komen samen tot een gezamenlijk eindproduct wat al die
invloeden in zich verenigt.
Het ensemble dat de theaterproductie uitvoert komt voort uit de hiervoor genoemde
organisaties, aangevuld met enkele professionals en de verteller.
Bij de première en het vervolg ontstaan de nodige verbindingen, ook met scholen.

De Nije Symfony wil met Pake Brún een visitekaartje afgeven en verbindingen genereren en
waarborgen voor “toekomstmuziek” in de breedste zin in Fryslân.

Quote van CdK Arno Brok in de Leeuwarder Courant van 9 januari 2021
“Langstme nei it ferline allinnich helpt ús net”. Nije kânsen en mooglikheden ûntstean as jo
foarút wolle. As minske en as mienskip. It is saak om oer de drompel fan 2021 de rike (Fryske)
skiednis te brûken as springplanke en net as sofa.
Pake Brún, als (kleine) theaterproductie, ‘gebruikt’ het dierencarnaval van Saint-Saëns (de
geschiedenis) aldus als springplank voor een Nije Symfony. Een nieuwe samenklank,
samenspel en harmonie. Als compositie een samenspel van een tekstdichter en 5
componisten. Bij de uitvoeringen een symfonisch ensemble en een verteller.

En de ‘springplank’ reikt verder: schoolconcerten 2022
 Na de première volgen schoolconcerten/bezoeken als spin-off van Pake Brún vanaf 2022  en
ligt de nadruk op taal (it Frysk), educatie en ook het menselijk handelen in het kader van
dierenwelzijn. De mens (minske) wordt in Pake Brún ook als ‘dier’ neergezet.

Realisering schoolconcerten
Van de composities is een opname gemaakt. De verteller kan van buiten komen maar veel
beter is het als meester of juf het verhaal van Bouke Oldenhof vertellen en dan afgewisseld
met de opgenomen muziek gerelateerd aan de beesten. Afbeeldingen of filmpjes kunnen de
bistetún nog meer duiden.

De betekenis van de schoolconcerten
Het belang van de Friese taal, it Frysk, wordt benadrukt
Welke instrumenten worden gebruikt in Pake Brún en kun je de verschillen horen
Hoe werkt een componist
Wat is een compositie en (luister)voorbeelden
Dierenwelzijn en de beesten die de revue passeren
De ‘springplank’ Le Carnaval des Animaux en de componist
Met de groep naar een concert (met dieren als thema) van een (lokale) vereniging of
orkest dat aansluit op een relevante lesbrief

Pake Brún syn bistetún kan ook worden uitgevoerd door het Frysk Jeugdorkest en door het
professionele Noord Nederlands Orkest in een concertzaal aan het eind van een schooljaar,
als ‘springplank’ naar het kiezen van een muziekinstrument om zelf muziek te maken.
Project)orkesten zoals de Filharmoany Fryslân hoeven dan niet allemaal in dezelfde vijver te
vissen maar er worden zo nieuwe vijvers gegraven. De springplank naar “toekomstmuziek”.

© Jan Holtrop


