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Beste lezer,
Limburg kent een rijke en bloeiende muzikale cultuur - haast
nergens in Nederland vindt men zoveel blaasmuziekgezelschappen
en koren als in deze provincie. Toch is het aanbod van klassieke
muziek door professionele gezelschappen in Limburg maar van
beperkte omvang. Met name symfonie-, strijk- en kamerorkesten
zijn ondervertegenwoordigd, en dit terwijl in de meeste Nederlandse
provincies al meerdere van zulke orkesten bestaan. Ook het aanbod
door de regio heen is wisselend, en veelal beperkt tot de grotere zalen
van Maastricht en Heerlen. Een breed aanbod aan professionele
muziekuitvoeringen is in onze visie echter van groot belang voor elke
stad en regio.
Heritage Sinfonietta, een gloednieuw initiatief van dirigent Martijn
Pepels, wil het professionele muziekleven van Limburg nieuw leven
inblazen en door de gehele regio verspreiden, met als thuisbasis de stad
Roermond. Dit kamerorkest, samengesteld uit professionele musici van
wie vele ook als docent in de regio actief zijn, geeft het culturele erfgoed
door aan de nieuwe generatie. Daarbij is in het bijzonder aandacht voor
educatieve projecten om jonge muzikanten onder te dompelen in de
wereld van klassieke orkestmuziek.
Heritage Sinfonietta presenteert kwalitatief hoogstaande muziek op een
laagdrempelige manier, waarmee ze een brede doelgroep aanspreekt en
tegelijk verbinding creëert in de regio Limburg.
In dit beleidsplan vragen wij uw aandacht voor onze missie en onze
plannen voor de toekomst.

Onze missie en visie
1.1 Missie
Heritage Sinfonietta is een initiatief van
dirigent Martijn Pepels, en heeft als doel om
professionele en kwalitiatief hoogwaardige
uitvoeringen van klassieke muziek bereikbaarder te maken voor de gehele regio
Limburg. Hierbij worden de artistieke visie
en het kwaliteitsniveau te allen tijden vooropgesteld.
1.2 Visie
Verbreden concertaanbod
Heritage Sinfonietta wil bijdragen aan het
vergroten van het aanbod aan professionele
muziekuitvoeringen in de gehele provincie
Limburg, met nadruk op de kleinere steden
van de regio. Ook werkt het orkest samen
met verrassende musici uit verschillende
genres, waardoor het aanbod niet alleen
kwalitatief hoogstaand is, maar ook artistiek
vernieuwend.
Heritage Sinfonietta: muziek door generaties, voor generaties
Heritage Sinfonietta geeft het cultureel erfgoed door aan nieuwe generaties.

Educatieve projecten, waarmee we de
jeugd onderdompelen in de wereld van
het symfonisch- en kamerorkestrepertoire,
hebben daarom onze bijzondere
belangstelling.
Verbinding met een breed publiek
Heritage Sinfonietta streeft er continu
naar om een zo breed en gevarieerd
mogelijk publiek te bereiken met onze
muziek. Als flexibel orkest kunnen wij ons
aanpassen aan het publiek, maar ook
het publiek opzoeken dat niet zelf naar
ons toe zou kunnen komen. Toegankelijke
concertprogramma’s en betaalbare
ticketprijzen houden de drempel bovendien
laag. Zo werken wij aan participatie in alle
lagen van de samenleving.
Samenwerking
Voor onze projecten slaan wij de handen
ineen met verschillende (lokale) partners.
Hieronder verstaan wij culturele instellingen
en organisaties, maar ook bijvoorbeeld
lokale ondernemers en stichtingen. Zo
helpen we elkaar en creëren we bijzondere
samenwerkingen.

Artistieke toelichting
Een brede blik op muziek
In januari 2019 gaf Heritage Sinfonietta
haar debuutconcert in de Ursulakapel in
Roermond, onder leiding van dirigent en
initiator Martijn Pepels. Op het programma
stonden composities van onder andere
Mendelssohn, Mozart en Elgar: een
mengelmoes van klassieke werken.
Sindsdien heeft het orkest zich ontwikkeld
tot een groep musici die flexibel is en óók uit
de “comfortzone” van de klassieke muziek
kan treden. Hoewel Heritage Sinfonietta
een kamerorkest is, bestaande uit klassiek
opgeleide professionals, heeft het orkest in
oktober 2020 samengewerkt met topmusici
uit de jazz en componisten en arrangeurs die
eveneens thuis zijn in de pop- en jazzwereld.
Heritage Sinfonietta wil nieuwe wegen
bewandelen, en het Limburgse publiek
kennis laten maken met vele verschillende
muziekgenres. Deze worden, door de

klassieke orkestbezetting, uiteraard in een
klassiek jasje gestoken. Zo ontstaan er
gloednieuwe combinaties van verschillende
muziekstijlen. Dit is zowel voor het publiek
als de musici zelf een nieuwe en interessante
ervaring. Aankomende projecten van het
orkest zijn in samenwerking met onder
andere actrice en zangeres Suzan Seegers,
Opera Compact, en artiesten met ZuidAmerikaanse roots. Met een brede blik op
muziek zijn de mogelijkheden eindeloos.
Heritage Sinfonietta streeft altijd naar de
hoogst haalbare artistieke kwaliteit. Om dit
te waarborgen heeft het orkest een vaste
kern van spelers, aangevuld met de beste
orkestmusici uit de regio. Artistiek leider
Martijn Pepels is tevens dirigent van het
orkest, waardoor het artistiek beleid en
de uitvoering nauwkeurig op elkaar zijn
afgestemd.

Participatie en samenwerking
Eén van onze belangrijkste pijlers is
Verbinding. Als orkest streven we naar
verbinding op verschillende manieren:
tussen de musici en het publiek, tussen
verschillende muziekgenres, tussen
generaties en met verschillende
samenwerkingspartners.
Op artistiek-inhoudelijk vlak creëren we bij
onze concerten verbinding, onder meer door
samenwerkingen aan te gaan met musici
uit andere muziekgenres en door de solisten
die wij uitnodigen een eigen verhaal te laten
vertellen. Dit zorgt voor een persoonlijke,
intieme sfeer tijdens onze concerten en het
gevoel van verbinding tussen musici en
publiek.
Op het gebied van educatie en participatie
creëren wij verbinding tussen jonge musici
onderling, die bij de jaarlijkse Strijkersdag
samen musiceren, en verbinding tussen deze
jonge strijkers en de professionals van het
orkest. Zo worden jongeren onderdeel van
wat de professionals in het orkest doen, en
dit kan hen muzikaal inspireren.

Samenwerking met verschillende partners is
belangrijk voor ons: samen staan we sterker
dan alleen, en kunnen we elkaar helpen. Zo
hebben we samenwerkingsverbanden met
restaurant Het Gerecht in Roermond en
andere lokale ondernemers. Ook werken we
samen met culturele instellingen zoals de
Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen,
Huis voor de Kunsten, festival Buitenskamers
en Opera Compact.
Wij streven ernaar om projecten te
organiseren waarmee we ook mensen
bereiken die niet makkelijk naar (klassieke)
concerten kunnen komen. Zo staat er een
picknick-tournee op de planning waarvan
de opbrengst deels ten goede komt aan
een extra concert speciaal voorouderen
en mensen met een beperking. Dit wordt
georganiseerd in samenwerking met
Stichting Erato. Ook willen we mensen
bereiken die niet zo makkelijk toegang
hebben tot live klassieke muziek: dit door
concerten te geven op locaties zoals
asielzoekerscentra, gevangenissen maar ook
verschillende zorginstellingen.

Springplank voor jonge musici
In januari 2020 presenteerde Heritage
Sinfonietta voor het eerst de Strijkersdag. Dit
idee is voortgekomen uit de constatering dat
er weliswaar vele mogelijkheden zijn voor
blazers en slagwerkers om in orkestverband
ervaring op te doen, maar er voor (jonge)
strijkers in Limburg veel minder aanbod is.
Naar aanleiding van de vele positieve
reacties die we ontvingen, hebben
we besloten om hiervan een jaarlijks
terugkerend evenement te maken. De
Strijkersdag bestaat in de praktijk uit
meerdere dagen: de jonge strijkers die
zich hebben aangemeld komen voor een
repetitiedag bij elkaar om, samen met
enkele orkestleden die zijn gespecialiseerd
in educatie voor jonge muziekleerlingen, te
werken aan een leuk en gevarieerd muzikaal
programma. Dit biedt hen de kans om

leeftijdsgenoten te ontmoeten met wie
ze samen musiceren, nieuw repertoire te
ontdekken, en ervaring op te doen met
samenspel in orkestverband. De Strijkersdag
culmineert in een presentatie die wordt
gedaan tijdens één van de concerten van
Heritage Sinfonietta. De jonge strijkers
krijgen dan ook de kans om samen met de
professionals op het podium te staan.
Heritage Sinfonietta heeft ook aandacht
voor jong (Limburgs) muzikaal talent: we
nodigen behalve gevestigde professionals
ook jonge aanstormende musici uit om als
solist bij ons op te treden. Zo staan er in 2021
concerten gepland met de talenten Enzo Kok
(viool) en Romano Diederen (trompet). Dit
biedt hen een leerrijke podiumervaring.

Aandacht voor de regio
Als orkest heeft Heritage Sinfonietta een
regionaal karakter. De regio Limburg
heeft dan ook een belangrijke rol in ons
beleid, zowel wat betreft de geografische
spreiding van onze concerten als artistieke
inhoud.
Lokaal
Heritage Sinfonietta heeft als thuisbasis de
stad Roermond, vanwaaruit het orkest ook
andere plaatsen in de provincie bezoekt en
zo de verbinding tussen de verschillende
regio’s bevordert. Door samenwerkingen
aan te gaan met verschillende lokale
ondernemers en culturele instellingen
bevordert Heritage Sinfonietta niet
alleen het culturele aanbod, maar ook de
samenwerking met ondernemers en de
lokale economie.
Provinciaal
Met ingang van seizoen 2020-2021 speelt
Heritage Sinfonietta niet alleen in Roermond,
maar ook daarbuiten. Hierdoor leggen we
een verbinding tussen Roermond en andere
steden en regio’s van de provincie. We

streven er dan ook naar om niet alleen in
Roermond het aanbod aan professionele
podiumkunsten te verbreden, maar in de
gehele provincie Limburg.
Limburgse roots
Naast onze orkestmusici, van wie er velen
uit Limburg afkomstig zijn, hebben vele
van onze solisten roots in de provincie.
Deze topmusici, waaronder Arno Piters,
Ruud Breuls en Leonie Wolters, spelen
tegenwoordig nog nauwelijks in Limburg.
Juist daarom willen wij ze uitnodigen om
weer eens “bij ons” op het podium te staan.
Grensoverschrijdend
Heritage Sinfonietta streeft ernaar om op
den duur niet alleen in Limburg concerten
te organiseren, maar ook de landsgrenzen
op te zoeken. Hierbij wordt gedacht aan
optredens in plaatsen zoals Sint Truiden
(B) en Mönchengladbach (DE). Daarmee
creëren we een internationale uitwisseling
van cultuur en erfgoed. Ook hier kunnen
educatie en participatie een belangrijke rol
spelen.

Afgelopen producties
Debut - januari 2019
In januari 2019 speelde Heritage Sinfonietta haar debuutconcert in de Ursulakapel in
Roermond. Voor een uitverkochte zaal speelde het orkest klassieke werken en verleende
hoboïst Ralph van Daal zijn medewerking als solist.
Najaarsconcert - oktober 2019
Het tweede project van het orkest, eveneens een klassiek programma in de Ursulakapel, was
in samenwerking met fluitiste Leonie Wolters uit Melick.
De Eerste Verjaardag - Januari 2020
Bij het éénjarig bestaan gaf het orkest een concert in samenwerking met de Eijsdense
klarinettist Arno Piters. Ook werd deze editie voor het eerst, met succes, de Strijkersdag
georganiseerd.
Heritage Sinfonietta feat. Ruud Breuls & Friends - oktober 2020
Voor het eerst stond Heritage Sinfonietta in de grote concertzalen van Roermond én
Sittard. Ook ging het orkest voor het eerst de samenwerking aan met jazzmusici, waarbij
jazztrompettist Ruud Breuls een ‘carte blanche’ kreeg om zijn favoriete nummers te kiezen.
Heritage Sinfonietta Kerstconcert: Peter en de Wolf - december 2020
Als afsluiting van het jaar verzorgde Heritage Sinfonietta op 23 december 2020 een
kerstconcert in De Domijnen, gericht op jonge bezoekers: samen met verteller Cyrille Niel
vertolkten zij het avontuurlijk sprookje “Peter en de Wolf” van Prokofiev.

Aankomende projecten
Wonderkinderen - maart 2021
8 t/m 14 maart 2021 met concerten op 12, 13 en 14 maart en de
Strijkersdag op 14 maart
Picknicktournee - juni 2021
Een tour langs Limburgse kasteeltuinen in combinatie met
een picknick. De opbrengsten komen ten goede aan een
extra concert voor zorgafhankelijke ouderen en lichamelijk
beperkten.
“Kleine Zeemeermin”: Dvorák’s Rusalka met Opera Compact
Heritage Sinfonietta en Opera Compact slaan de handen ineen
in de zomer van 2021 om een opera op de planken te zetten.
Musical met Suzan Seegers - augustus 2021
Zomerproject in samenwerking met zangeres en actrice
Suzan Seegers.

Seizoen 2021-2022 en verder
•

Een Zuid-Amerikaans programma in samenwerking met
o.a. Braziliaanse musici

•

Stravinsky’s “l’Histoire du Soldat”: bijzondere muziek in
kamermuziek-setting

•

En nog véél meer...

Organisatie

Contact

Heritage Sinfonietta is in oktober 2018 opgericht
als Stichting door Martijn Pepels, te Swalmen.

Stichting Heritage Sinfonietta
Meander 97
6071 SC Swalmen
(+31)6 19 34 65 07

Artistieke en zakelijke leiding / dirigent
Martijn Pepels
Artistiek adviseur en concertmeester
Manon Meijs
Productieleider
Saskia Frijns

Algemeen contact
info@heritagesinfonietta.nl
Artistieke en zakelijke leiding
martijn@heritagesinfonietta.nl
Productie, marketing & fondsenwerving
saskia@heritagesinfonietta.nl

Bestuur
Voorzitter Michael Kalthoff (fractievoorzitter
D66 Roermond)
Penningmeester Nico de Vogel
(beleidsmedewerker gemeente Venray)
Algemeen lid Jos Vervuurt (gemeentegriffier
Roermond)
Algemeen lid Christian den Bleijker

www.heritagesinfonietta.nl

Comité van aanbeveling
Dhr. René Hamers (adviseur Conservatorium Maastricht Foundation, Bestuurslid Navenant Foundation)
Dhr. Wim Cremers (voormalig presentator en programmamaker TV Limburg)
Dhr. Derk Veldhoen (consultant, spreker en schrijver)
Dhr. Leon Frissen (voormalig gouverneur van Limburg)
Dhr. Fernand Jadoul (voormalig directeur Public Affairs van pensioenfonds ABP, thans honorair consul
Luxemburg)

Onze orkestleden
Eerste viool
Manon Meijs (concertmeester)
Giorgia Beninati
Ana Nedobora
Alicia Lopez
Ariel Sanchez
Saskia Frijns
Egle Kaunietyte
Asia Czaj
Lore Vancauwenberghe

Altviool
Joanne Wigmans (aanvoerder)
Twan Cox
Ezgi Özer
Roos Pollé

Tweede viool
Janne Sars (aanvoerder)
Nikita Akulov
Ewelina Peeters
Irene Ruys
Justinas Kaunas
Magdalena Folwarska

Contrabas
Lisa Blok (aanvoerder)
Camila Langue Cipoletta

Cello
Anna Agnes Nagy
Marie-José Didderen
Gabriël Arias Luna

Fluit
Kelly Kicken
Gitte Vinclair-Nijsten

Hobo
Hannah Woolley
Samuel Aguirre
Fagot
José Vicente Guerra Navarro
Jolanda Wolters
Hoorn
Jac Sniekers
Jos Verjans
Pauken
Harold Vinclair

