
Inleiding: 2021 -  Een jaar van grote stappen en veel beperkingen
Wat waren we hoopvol aan het begin van 2021, in afwachting van de roaring twenties van de eenentwintigste 
eeuw, die na de coronacrisis in alle hevigheid zouden losbarsten. Maar niks bleek minder waar, en helaas zitten 
we ten tijde van de totstandkoming van dit verslag wederom in lockdown. 

Toch is het Heritage Sinfonietta gelukt dit jaar te overleven. En hoe! Heritage Sinfonietta heeft niet alleen in 
de lastigste omstandigheden standgehouden, maar zelfs een enorme impuls gehad op alle gebieden. Zakelijk, 
organisatorisch en niet in de laatste plaats muzikaal. Daar zijn we trots op! 

Er zijn weer meer concerten gegeven, de organisatie is gegroeid, het bestuur is uitgebreid, de vriendengroep is 
gegroeid, er is een groot aantal vrijwilligers actief geweest én we hebben ons  televisiedebuut gemaakt.
Dit heeft geresulteerd in een heuse alliantie met de overkoepelende instantie Theater Dichtbij van vijf Limburgse 
podia, die ons de komende jaren op velerlei manieren zal ondersteunen. De reeds bestaande banden met de po-
dia in Sittard en Roermond zijn daarnaast verder verstevigd. Ook is er samen met de organisatie Cultuurslagers 
enorm hard gewerkt aan een nieuw bedrijfsplan dat zal dient als onderdeel van de subsidieaanvraag richting de 
Provincie.

Met het nieuwe bedrijfsplan, nieuwe programma’s, nieuwe ervaringen en enorm veel enthousiasme zijn wij ervan 
overtuigd dat we zelfs in de moeilijkste tijden niet te stoppen zijn.
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Frisse Wind

Door de oplettendheid en zeer snelle pen van Saskia Frijns is het gelukt om bij het Fonds Podiumkunsten de 
middelen te verwerven om een extra project te organiseren. Twee kamermuziekensembles uit het orkest hebben 
vele ouderen en hulpbehoevenden in Limburg kunnen verrassen met kleinschalige kamermuziekconcerten, onder 
de noemer Frisse Wind. In Venlo, Weert, Horst, Grubbenvorst, Roermond en Swalmen gingen de ensembles, een 
blaaskwintet en een strijkkwartet, langs verschillende woonzorglocaties om de bewoners te verblijden met live 
klassieke muziek, en een frisse wind van positivisme te laten waaien. Ondanks de soms wat regenachtige of juist 
zeer warme dagen was het een groot succes! 

Dit project vormde een mooie opmaat voor het in september georganiseerde Concert met een Pluim. Extra posi-
tief was het om te vernemen dat naar aanleiding van dit project mensen ook de weg naar het theater wisten te 
vinden. 

Concert met een Pluim
Het Concert met een Pluim boden wij aan als muzikale arm om de schouders van vele senioren uit Roermond en 
omgeving, die het samenzijn en samen beleven van live muziek zo lang hebben moeten missen. Op 20 septem-
ber 2021 ontvingen wij honderden senioren met hun begeleiders in de theaterzaal van De Oranjerie, en daar-
mee was onze missie meer dan geslaagd. Samen met solisten Maartje Rammeloo, Pascal Pittie en Renée van 
Wegberg wist Heritage Sinfonietta het publiek te verrassen en verblijden met een afwisselend programma van 
highlights uit de klassieke en lichte muziek. 

Rusalka
Na het noodgedwongen doorschuiven van twee van onze eigen projecten, was de eerste productie waaraan 
Heritage Sinfonietta dit jaar meewerkte de operaproductie Rusalka - de kleine zeemeermin van de organisatie 
Opera Compact. Tijdens deze productie, waarin we voor het eerst door een andere culturele organisatie werden 
ingehuurd, werd de flexibiliteit van onze organisatie en orkest enorm op de proef gesteld. Het zomerweer was in 
de zomer van 2021 af en toe zeer ver te zoeken - vooral op de voorstellingsdagen waarbij de regen met bakken 
uit de lucht viel. Dit was natuurlijk voor een openluchtevenement als deze een enorme uitdaging, en voor Heri-
tage Sinfonietta een enorm leerzame ervaring waarin een hoop hobbels te nemen waren. Echter door de pro-
fessionaliteit  van onze orkestleden en producent (Saskia Frijns) was hier voor het publiek niets van te merken. 
Het orkest voor het eerst olv. een gastdirigent  werd door recensent Maurice Wiche van Dagblad De Limburger  
dan ook positief beoordeeld.  “Onder leiding van dirigent Per Otto Johansson weet Heritage Sinfonietta (Roer-
mond), dat met twintig personen weliswaar massa mist, alleszins te overtuigen.”



Festival Buitenskamers: Tapping on Strings
Tapdanseres Marije Nie en het strijkkwartet van Heritage Sinfonietta speelden op zondag 10 oktober 2021 
tijdens het Festival Buitenskamers te Roermond. Er werd op een zeer unieke locatie, namelijk het oude PTT-ge-
bouw, een afwisselend en beweeglijk programma gepresenteerd. De ritmische en sierlijke dans van top tapdan-
seres Marije Nie vormde de rode draad door het programma dat zeer veel stijlen omvatte. Zo luisterden en 
keken we naar composities van Bach, Strauss, Joplin, Bartók, Mores e.v.a..

De Roemeense dansen van Béla Bartók kregen een extra adembenemende dimensie door het theatraal spel van 
de soliste. Het publiek was zichtbaar en hoorbaar zeer onder de indruk van dit optreden. Ook werden we mee-
genomen in een experiment en werd het kwartet in de pizzicato-polka ‘gedirigeerd’ door de tappende, vliegens-
vlugge voetjes van Marije.

Tijdens dit project kon iedereen ook kennismaken met ons nieuw teamlid Josien Vermeeren die zich direct als vis 
in het water bewoog bij de organisatie en coördinatie van dit toch wel zeer omvangrijke project.
We zijn iedereen die zijn of haar medewerking heeft verleend zeer dankbaar.

Helaas heeft Josien in korte tijd zo veel werk in haar agenda gekregen waardoor ze niet meer als vaste produc-
tie-kracht kan opereren voor onze organisatie. Ze heeft dan ook kort na het concert met een pluim te kennen 
gegeven slechts op projectbasis af en toe een handje kan helpen. 



Peter en de Wolf: televisieregistratie

Het einde van 2021 zou in het teken staan van onze eerste mini-tour langs vijf Limburgse podia. Helaas kon 
door de geldende lockdown dit project niet live doorgaan. Gelukkig wisten we toch een breed publiek te bereiken 
met onze voorstelling middels een aantal televisie-uitzendingen op L1 TV.

Op 29 december 2021 is het orkest Heritage Sinfonietta bij elkaar gekomen in het Toon Hermans Theater te 
Sittard, waar zij met vertelster en zangeres Brigitte Heitzer hebben samengewerkt aan de opname. Daarnaast is 
er een opname gemaakt met onze eigen versie van het lied ‘Ballonnetje’ van Toon Hermans, in een arrangement 
door Twan Cox. Dit alles heeft tot een prachtig resultaat geleid waar we trots op zijn!

De opname heeft ons in staat gesteld onze productie in een ‘vaste vorm’ te gieten die kan worden bewaard en 
in de toekomst hergebruikt op een manier die laagdrempelig is voor vele Limburgse kinderen. Naast de tele-
visieuitzendingen is onze opname van Peter en de Wolf beschikbaar gesteld aan verschillende basisscholen in 
Limburg, waar het klassikaal is vertoond en gebruikt als lesmateriaal. Ook Myouthic Centrum voor de Kunsten 
heeft hier gebruik van gemaakt.

Bijzonder aan onze eigen versie van Peter en de Wolf is dat het volledig in het Limburgs is verteld door Brigit-
te Heitzer, en maar liefst vijf keer op televisie is vertoond in combinatie met de prachtige, kleurrijke illustraties 
van de hand van Nino Natroshvili. Muziek, woord en beeld vormden zo één geheel waar vele families in de 
hele provincie Limburg van hebben kunnen genieten op een veilige manier. De uitzending is in het Nederlands 
ondertiteld, waarmee we een middenweg hebben gevonden om de uitzending ook voor niet-Limburgssprekende 
Limburgers toegankelijk te houden.

Zo maken we het beleven van nieuw cultuuraanbod mogelijk.


