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INLEIDING

1 • Inleiding
Het Stiftfestival is een achtdaags zomerfestival met klassieke

Naast grote internationale namen als Nino Gvetadze, David

kamermuziek op en rondom het eeuwenoude beschermde

Cohen, Janne Thomsen en Natacha Kudritskaya zullen ook

dorpsgezicht Het Stift te Weerselo. De Stiftskerk vormt al 15

jonge Nederlandse talenten als Vera Beumer, Tim Brackman

edities het hart van het festival waar internationale musici

en Jobine Siekman te horen zijn als Stift Young Artists. Het

samen met jong talent hun passie voor muziek delen -

Britten Jeugd Strijkorkest treedt op de slotdag op. In totaal

van traditioneel tot experimenteel. Daarnaast verbindt het

zijn er 30 concerten door zo’n 45 musici op 10 verschillende

festival klassieke muziek met kunst, dans, literatuur en film.

locaties. Kortom: een spetterend zomerfestival!

De intimiteit van kamermuziek concerten op historische
buitenplaatsen in het Twentse landschap maken van het

Door het jaar heen organiseert het Stiftfestival nog andere

Stiftfestival een unieke beleving.

activiteiten. Eind december vinden de Midwinterconcerten
plaats, twee topconcerten op één dag. In het voorjaar is

Van 23 tot en met 30 augustus 2020 vindt de 16e editie van

het tijd voor de Stift Musical Encounters, een vijfdaagse

het Stiftfestival plaats. Artistiek leider en violist Daniel Rowland

workshop voor talentvolle nationale en internationale

heeft voor deze editie het thema Ongehoord! gekozen als

conservatoriumstudenten. In het najaar wordt de Strijkersdag

uitgangspunt voor een veelzijdig en divers programma. De

georganiseerd voor Twentse strijkers van 8-18 jaar. In dit

muzikale grenzen worden verkend in multidisciplinaire settings

projectplan lichten wij onze plannen voor 2020 toe.

met beeldende kunst, film en dans. Er is een kindervoorstelling
met René Groothof als verteller in de context van een

Daniel Rowland

familiedag. Om de natuur bij het festival te betrekken zijn er

Artistiek leider

wandel- en fietstochten waarbij korte concerten ten gehore
worden gebracht. Het festival is te zien en te horen op diverse
locaties in Twente.
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2 • Terugblik en vooruitblik
Waar het Stiftfestival ooit begon
Het Stiftfestival heeft de afgelopen 15 jaar op diverse gebieden

van natuurexcursies en architectuurwandeling in en rondom

groei doorgemaakt:

concertlocaties. De groep internationale musici rond Daniel
Rowland groeide en er werden verbindingen gelegd met an-

2004-2014. Pionieren met klassieke kamermuziek in Twente.

dere kunstvormen. In die periode groeide het aantal betaalde

De concerten werden in deze periode uitgevoerd door een in-

bezoekers tot ruim 3.800 in 2019 (inclusief de bezoekers van

ternationale vriendengroep van hoog muzikaal niveau rondom

Stift Musical Encounters, exclusief de bezoekers van de Strij-

Daniel Rowland, overwegend in de Stiftskerk te Weerselo. In

kersdag en de Midwinterconcerten). Er kwam samenwerking

deze periode ontwikkelde de publieke belangstelling zich tot

tot stand met Rijksmuseum Twenthe, De Museumfabriek, het

rond de 1000 bezoekers gedurende de festivalweek. Daar-

koor Consensus Vocalis, het Britten Jeugd Strijkorkest en het

naast werden tijdens enkele edities masterclasses gegeven.

Theater Concordia. Concerten vonden plaats op steeds meer
locaties: in de Stiftskerk te Weerselo, de Plechelmusbasiliek te

4

2014-2019 Nieuwe initiatieven en groei. Gedurende recente jaren

Oldenzaal, de Grote Kerk in Enschede, in genoemde musea

experimenteerde het Stiftfestival met nieuwe initiatieven vanuit

en in Landgoed Singraven en Buitenplaats en Landgoed Het

de ambitie om meer mensen in aanraking te brengen met

Hakenberg. Er waren koffieconcerten, lunchconcerten, mati-

klassieke muziek en werd versterkt ingezet op de organisatie

nees, avondconcerten, late night concerten, New Generation

van (rand)activiteiten als lezingen en inleidingen, de organisatie

concerten en het kinder- en familieconcert.

www.stiftfestival.com

TERUGBLIK EN VOORUITBLIK

Ook vanuit financieel oogpunt hebben we groei doorgemaakt.

In de komende jaren willen we verder uitgroeien tot een muziek-

Door de toegenomen inkomsten uit fondsen- en subsidiever-

en cultuurfestival van internationale allure. Klassieke kamermu-

werving en de toegenomen eigen inkomsten door de geste-

ziek blijft de kern van het Stiftfestival. Een belangrijk uitgangspunt

gen bezoekersaantallen steeg het totale budget de afgelopen

bij de programmering is de combinatie van meer traditionele en

edities naar circa € 220.000.

modernere vormen van klassieke muziek. Met het programma
willen we een avontuurlijke muzikale ervaring bieden aan een

Terugblik op 2019

breed publiek. Om dat te bereiken streven we de komende jaren

De jubileumeditie van het Stiftfestival was een groot succes en

naar de realisering van een aantal ontwikkelingen:

kreeg vier ‘ballen’ in het NRC. Rondom het thema ‘Grenzeloos’
vond een bijzonder festival plaats met 110 composities, waar-

1.

van 2 premières, en 2 opera’s. In totaal waren er 26 concerten

2. Groei educatieve functie, talentontwikkeling en

door 48 internationale Stiftfestival musici, plus Consensus
Museumfabriek

Vocalis en het Britten Jeugd Strijkorkest, gedurende 8 dagen
op 10 locaties in Twente. Naast concerten waren er diverse

Groei en diversificatie bereik.
experimenteerfunctie.

3. Versteviging regionale binding met behoud van het
internationale karakter.

randactiviteiten, waaronder inleidingen, fietstochten, kinderac-

4. Versterken commerciële spin off.

tiviteiten en een familieconcert. Ook de eerste editie van Stift

5. Versterking culturele identiteit Oost-Nederland door

Musical Encounters in het voorjaar was succesvol met 16 deel-

samenwerkingen aan te gaan ter ondersteuning van de

nemers. De Strijkersdag en de Midwinterconcerten hebben op

(rand)activiteiten.

het moment van schrijven nog niet plaatsgevonden.
Muziek en talentontwikkeling

Museumfabriek

Vooruitblik

Naast het presenteren van gevestigd talent willen wij ook ruim-

Ons festival wil een verdergaande groei realiseren die aan de

te geven aan opkomend talent. Daarom worden elk jaar binnen

ene kant liefhebbers van klassieke kamermuziek in de intie-

het festival drie tot vier “New Generation” concerten uitgevoerd

me omgeving die het festival nu biedt tevreden kan stellen en

door jonge talenten, die deels meedoen aan de andere con-

anderszins de ambitie van het festival kan realiseren om een

certen. De jonge talenten ervaren deze samenwerking als een

zo groot en divers mogelijke groep mensen te bereiken met

belangrijke en bijzondere leerervaring die ze mede voorbereidt

prachtige en bijzondere muziek. De leidraad van de groei is dat

op een internationale loopbaan.

deze organisch is op basis van de verbindingen met andere
aanbieders van muziek en cultuur omdat we er in geloven dat

Naast het presenteren van gevestigd talent willen wij ook ruim-

Oost-Nederland alleen in gezamenlijkheid een mooi en krachtig

te geven aan opkomend talent. In de opbouw van de werk-

cultuuraanbod tot stand kan brengen voor de eigen bewoners

plaats voor talentontwikkeling organiseerden we in 2019 de

en zo mensen die buiten dit gebied wonen te prikkelen om

Stift Musical Encounters, gingen we een partnership met het

Oost-Nederland te bezoeken.

Britten Jeugd Strijkorkest aan en organiseren we een Strijkersdag. Deze projecten willen we voortzetten en uitbouwen en we
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willen het bereik van deze projecten uitbreiden.
www.stiftfestival.com
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3 • Doelstellingen
Missie

Visie

Het Stiftfestival biedt een muzikale beleving van internatio-

“Cultuur verruimt het individu en verbindt de samenleving”.

nale topkwaliteit in samenhang met belevingen in en door

Dat is een citaat uit de cultuurparagraaf van het regeerakkoord

het Twentse landschap en met andere cultuurvormen. Onze

2017 waarin het Stiftfestival zich herkent. Muziek is om van

ambitie is dat een groot en divers publiek plezier, ontroering en

te genieten en heeft een belangrijke intrinsieke en artistieke

inspiratie ervaart door deze totaalervaring op basis van muziek,

waarde. Muziek inspireert, troost, verbindt en ondersteunt de

cultuur en landschap.

ontwikkeling van mensen. Ons festival streeft naar de hoogste
artistieke waarde van het muziekaanbod en naar een optimale
maatschappelijke impact. Het Stiftfestival is zich bewust van
de artistieke en maatschappelijke waarde van muziek, zoals de
verbinding met de lokale gemeenschap en met andere kunsten. Het streven is om in de komende edities voort te bouwen
op het experimenteren met andere, ook maatschappelijke
vormen van impact.
Doelstellingen
De doelstellingen voor 2020 zijn:
•

26 concerten door 45 musici op 10 verschillende locaties
in Twente met de Stiftskerk als centrale festivallocatie, 2
Midwinterconcerten in de Stiftskerk en 3 concerten tijdens
Stift Musical Encounters.

•

Consolidatie van het aantal bezoekers van 3.800 in 2019
(ten opzichte van 3.000 in 2018).

•

De wereldberoemde Poolse componist Krzysztof Penderecki als Composer in Residence. Hij is aanwezig bij de repetities en de concerten en verzorgt een aantal inleidingen.
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•

Minimaal één opdrachtcompositie.

•

Doorontwikkeling talentontwikkelingsprojecten Stift Musical
Encounters en Strijkersdag en verdere uitvoering driejarig

Kindervoorstelling
www.stiftfestival.com

DEOLSTELLINGEN

partnership met Britten Jeugd Strijkorkest.
•

Toevoeging van minimaal één nieuwe concertlocatie.

•

Aanbieden een muziekfilm als integraal onderdeel van de
programmering in Theater Concordia.

•

Verder verkennen van de mogelijkheden van andere muziekvormen en muziek uit andere culturen. Ruimte blijven
geven aan koren (Consensus Vocalis) en jeugdorkesten
(Britten Jeugd Strijkorkest).

•

Verder verkennen van de mogelijkheden met andere
kunstvormen.

•

Meer aansluiting bij Oost-Nederlandse cultuurlandschap.
Door de bestaande samenwerking met de Natuurmonumenten, particuliere landgoedeigenaren en Landschap
Overijssel organiseren we wandelingen en fietstochten
langs mooie plekken in het Oost-Nederlandse landschap.

Doelstellingen in cijfers
#Dagen: 8
#Concerten: 26
#Uitverkochte concerten: 15
#Locaties: 10
#Betaalde bezoekers: 3.800

Concert op Landgoed Twickel

#Gemiddelde bezettingsgraad: 85%
#Musici en artiesten: 45, waarvan minimaal 16 Stift Young
Artists, exclusief de musici van Consensus Vocalis en Britten
Jeugd Strijkorkest
Aandachtspunten
Uit de evaluatie van Stiftfestival 2019 nemen we de volgende
aandachtspunten mee voor 2020:
•

Het programma was zeer ambitieus en er stonden veel
stukken op het programma. Daardoor duurden enkele
concerten wat lang en kwam er teveel druk op de musici te
staan. Volgend jaar zoeken we naar een betere balans voor
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The Mad King

de musici en het publiek.
www.stiftfestival.com
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Britten Jeugd Stijkorkest

Fietsconcerten

•

Vanwege het grote aantal repetitie- en concertlocaties en

Evaluatie

de afstand tussen die locaties was met name transport

Na afloop van het festival wordt met de samenwerkingspart-

van en catering voor alle musici een grote uitdaging. Voor

ners en de interne organisatie geëvalueerd. Om te meten in

volgend festival is het noodzakelijk om een coördinator

hoeverre de kwantitatieve doelstellingen zijn behaald worden

transport en een coördinator catering aan te stellen. Ook

de volgende meetinstrumenten gebruikt:

zal het productieteam worden uitgebreid met een extra

•

Theaterkassa biedt inzicht in het aantal bezoekers.

stagemanager.
•

Alle concerten hadden een zeer hoge bezettingsgraad, be-

Het kaartverkoopsysteem van ticketingpartner Nationale

•

We versturen een digitale enquête naar alle kaartkopers.

halve de programma’s in de twee musea. We onderzoeken
•

•

of dit aan het programma of de marketingaanpak ligt.

De hoofddoelstellingen worden in evaluatiegesprekken geëva-

De marketingwerkzaamheden waren nu verspreid over

lueerd. We kunnen spreken van een geslaagde editie van het

diverse mensen, waardoor de marketing niet optimaal

Stiftfestival als in ieder geval de volgende hoofddoelstellingen

verliep. Volgend jaar willen we een aparte marketingmede-

zijn behaald:

werker aanstellen.

•

De kaartverkoop voor Stift Musical Encounters is te laat in

en inspiratie laten ervaren door de combinatie van muziek,

gang gezet in verband met late toezegging van de subsi-

cultuur en landschap.

die, waardoor we slechts 180 kaarten hebben verkocht. In
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We hebben een groot en divers publiek plezier, ontroering

•

We hebben de talentontwikkelingsprojecten Stift Musical

2020 gaat de kaartverkoop een aantal weken eerder van

Encounters en Strijkersdag en verdere uitvoering driejarig

start.

partnership met Britten Jeugd Strijkorkest kunnen voortzetten.
•

We hebben ruimte geboden aan andere kunstvormen.

•

We hebben meer aansluiting bij het Oost-Nederlandse
cultuurlandschap gevonden.
www.stiftfestival.com
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4 • Artistieke signatuur
en programma
Artistieke signatuur
Artistiek leider Daniel Rowland waarborgt de artistieke kwaliteit

“Ik wil graag een avontuurlijke programmering vol met

van het festival. Hij selecteert de internationale topmusici, zorgt

vlammende en verrassende contrasten brengen: de grote en

voor thematische programmering, grote variatie in de tijd en

geliefde werken uit de klassieke repertoires naast wereld-

herkomst van de muziek en creëert een avontuurlijke span-

premières door kleurrijke componisten uit heel de wereld en

ningsboog, ook door ongebruikelijke instrumenten uit andere

niet-westerse muziek uit bijvoorbeeld Syrië, Mali, Argentinië,

culturen in te zetten. De artistieke motivatie en zijn redenen

Transsylvanië). Het Stiftfestival een kleurrijk festival vol lef,

om dit festival te organiseren legt Daniel Rowland, geboren

intense communicatie met het publiek, muziek uitgevoerd

Twentenaar, aldus uit:

op scherpst van de snede; dit alles op veelal intieme locaties in het beeldschone Twente. Bijkomend doel is de allerbeste muziek uit alle eeuwen en windstreken gespeeld door
werelds meest inspirerende musici te brengen naar het hart
van mijn geliefde Twente en de schoonheid en veelzijdigheid
Twente (zowel de prachtige natuur, historische landgoederen als ook het industriële erfgoed) te vieren en te tonen aan
de wijdere wereld”.
Het Stiftfestival staat voor:
•

De beste muziek uit alle eeuwen met veel plek voor
experiment en nieuwe muziek.

•

Het samenbrengen van musici die elkaar anders
waarschijnlijk niet zouden ontmoeten en combinaties
creëren die tot vuur, humor, passie en magie leiden.

•

Intensieve betrokkenheid van het publiek bij de muziek.

•

Het allerbeste en meest inspirerende uit de hele
muziekwereld naar Twente brengen en andersom Twente

9

tonen aan de wereld.
Kindervoorstelling Peter en de Wolf
www.stiftfestival.com
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Programma Stiftfestival 2020: Ongehoord!
2020, 250 jaar nadat Ludwig von Beethoven werd geboren,

zijn eenzame wandelingen op het platteland net buiten

wordt wereldwijd gevierd als het Beethovenjaar. Ook het Stift-

Wenen en de indrukken die hij daar opdeed verwerkte hij in

festival kan dit moment niet voorbij laten gaan om een ode te

diverse composities.

brengen aan één van ‘s werelds meest gevierde componisten.

•

dingen die verder niemand zag.

Beethoven geïnspireerd. Dit thema dient als ‘inspiratieweb’: het
is een vertrekpunt van waaruit je spreekwoordelijke draden

Visie: Beethoven had, vooral in de laatste fases van zijn
leven, een sterke relatie met de kosmos en zag daarin

Het thema van Stiftfestival 2020, Ongehoord!, is dan ook op
•

Revolutie: Beethovens tijd wordt in hoge mate gekenmerkt

in alle richtingen kunt trekken en verschillende aspecten van

door revolutie en oorlog. Als student aan de universiteit van

kamermuziek nader kunt onderzoeken, aan de hand van

Bonn hoorde hij al van allerlei revolutionaire bewegingen.

bijvoorbeeld een specifieke periode, stijl, geschiedenis of

Vooral in Frankrijk stond de bom op springen. Dat gebeur-

politieke invalshoek. Ongehoord refereert aan muziek die nog

de tenslotte in 1789 met de Franse Revolutie. Alle gevolgen

nooit of bijna gehoord is: composities en arrangementen die

daarvan heeft Beethoven van dichtbij meegemaakt en

speciaal voor het festival geschreven zijn en werken die om

menige compositie van Beethoven is als het ware aan de
oorlog onttrokken, ervan losgerukt.

welke reden dan ook in de vergetelheid zijn geraakt. Ongehoord gaat ook over muziek die als radicaal werd of wordt

•

Liefde: Beethoven is nooit getrouwd, maar de vrouwen

gezien en als onbetamelijk wordt bestempeld, zoals het geval

die hij, al dan niet in stilte, aanbad waren talrijk en vormden

was toen Schönberg zijn twaalftoonsmuziek introduceerde.

een belangrijke inspiratiebron voor zijn werk. In 1801 is hij

Uiteraard slaat ongehoord ook op het feit dat Beethoven in de

bijvoorbeeld volledig in de ban van Giulietta Guicciardi, voor

laatste fases van zijn leven niet meer kon horen en desondanks

wie hij de Mondscheinsonate schreef.

doorging met componeren. Zo zullen zijn Late Quartets te

•

Vrijheid: Vrijheid speelt een grote rol in Beethovens werk,
wat het meest tot uiting komt in zijn composities rondom

horen zijn.

Prometheus, die het vuur stal van de goden en zo autonoEr wordt sowieso veel muziek van Beethoven geprogrammeerd.

mie voor de mensen realiseerde. Het meest exemplarische

Naast de werken die hieronder worden genoemd zullen in ieder

werk binnen dit thema is de Eroica Symfonie, waar Prome-

geval de Kreutzersonate (1803), pianosonates Pathétique, nr.

theus de protagonist is.

109 en 110, Strijkkwartet nr. 95, Stormkwintet (1801), Strijktrio nr. 1,
Pianoconcert nr. 4 en diverse cello- en vioolsonates. Floris Kortie

Programmaformat

wordt als Beethovenkenner uitgenodigd en ook musicoloog

Iedere dag zijn er minimaal 3 concerten en het festival kent een

Leo Samama krijgt het podium om een lezing te geven.

aantal vaste formats:
•
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Koffieconcerten om 11:00, lunchconcerten 13:00 en matineeconcerten om 14:30.

Daniel Rowland heeft voor iedere dag (m.u.v. de openings-,
familie en slotdag) een subthema gekozen dat een aspect van

•

Avondconcerten om 19:30 op een grote concertlocatie.

Beethovens leven symboliseert.

•

Late night concerten om 22:30 in een informele setting met

•

Natuur: Beethoven vond, net als veel componisten, veel

klassieke muziek en wereldmuziek.

inspiratie voor zijn werk in de natuur. Beethoven hield van
www.stiftfestival.com
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Peteris Vasks in Stiftskerk

11

•

Corinne Chapelle (BE), viool

•

Martin Filjak (KRO), piano

•

Alissa Firsova (RUS), piano

•

Thomas Florio (USA), bariton

•

Simone van der Giessen (NL), altviool

•

René Groothof (NL), verteller

•

Nino Gvetadze (GE), piano

•

Niek Kleinjan (NL), slagwerk

•

Natacha Kudritskaya (RUS), piano

•

Monika Leskovar (KRO), cello

•

Sergey Malov (RUS), viool

•

Zoran Markovic (MNE), contrabas

•

Pieter Nuytenn (NL), fagot

•

Marija Pavlociç (KRO), klarinet

•

Evelien Prakke (NL), cello

•

Rachel Roberts (UK), altviool

•

Benjamin Roskams (GB), viool en altviool

•

Frederike Saeijs (NL), viool

•

Marianna Shirinyan (ARM), piano

•

Francesca Sica (IT), altviool

•

Christoffer Sundqvist (FIN), klarinet

Musici 2020

•

Janne Thomsen (DEN), fluit

De nationale en internationale musici en artiesten die acte de

•

Mark Uys (GB), viool

présence geven tijdens Stiftfestival 2020 zijn:

•

Alja Velkaverh (SLO), fluit

•

Radovan Vlatkovic (FR), hoorn

•

Daniel Rowland (GB), viool

•

Joël Waterman (NL), altviool

•

Tomoko Akasaka (JAP), altviool

•

Noëlle Weidman (FR), cello

•

Maja Bogdanovic (SRB), cello

•

Mi-San Yang (JAP), viool

•

Bernd Brackman (NL), piano

•

Victoire Bunel (F), zang

Ensembles en dirigenten

•

Thomas Carroll (GB), cello/dirigent

Rembrandt Frerichs Trio (NL)

•

Meghan Cassidy (GB), altviool

Mark Tatlow (UK), dirigent

•

Maria Castro Balbi, viool

Consensus Vocalis o.l.v. Benjamin Goodson

•

David Cohen (BE), cello

Britten Jeugd Strijkorkest o.l.v. Loes Visser

www.stiftfestival.com
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Stift Young Artists

Het programma is als volgt opgebouwd:

De Stift Young Artists die optreden zijn:
23 augustus: Dag in Delden
Brompton Quartet (UK)

Na het doorslaande succes van vorig jaar openen we het festival

Emily Turkanik (GB), viool (studeert in Londen)

ook in 2020 op Landgoed Twickel met concerten in de Oranjerie

Maja Horvat (SLO), viool (studeert in Londen)

en ‘s avonds een spektakelstuk op een ponton op de slotgracht:

Hannah Gardiner, altviool (postgraduate in Londen)

Messiah van Georg Friedrich Händel in jazz-hiphop-uitvoering

Wallis Power, cello (studeert in Londen

met het Rembrandt Frerichs jazztrio en de Overijsselse rapper/

Tim Brackman (NL), viool (finalist Oskar Back 2018)

zanger Typhoon. Geïnspireerd door een hiphopuitvoering van

Vera Beumer (NL), viool (2018 afgestudeerd)

Händels Messiah op festival O/Modernt daagt Daniel Rowland

Jobine Siekman (NL), cello (studeert in Londen)

de luisteraar uit om de oren echt open te zetten en dit stuk dat
iedereen klassieke muziekliefhebber wel kent in een onge-

Composer in residence: Krzysztof Penderecki

hoorde versie te beluisteren. Delen van de Messiah worden in

De wereldberoemde Poolse componist Krzysztof Penderec-

oorspronkelijke versie uitgevoerd met een barokorkest en koor

ki zal uitgenodigd worden als Composer in Residence. Zijn

Consensus Vocalis onder leiding van clavecinist en dirigent Mark

werken staan als postseriële muziek bekend en hij is vooral

Tatlow, met glansrollen voor solisten Victoire Bunel en Thomas

bekend geworden door zijn klankcomposities. Hij werd gezien

Florio, maar de muziek loopt naadloos over op jazzimprovisatie

als een van de toonaangevende componisten van de Pool-

en rap die reflecteert op de huidige ‘ongehoorde’ maatschappij.

se avant-garde, soms werd hij ook laat-moderne klassieker
genoemd. Op latere leeftijd heeft hij zich ook van andere stijlen

Tijdens de Dag in Delden wordt ook een concert geprogram-

bediend. Penderecki is een van de weinige hedendaagse

meerd op een nieuwe locatie, museum No Hero, om de

componisten van de avant-garde die brede bekendheid heb-

verbinding tussen muziek en beeldende kunst ook in Delden te

ben gekregen. Een mijlpaal was de in 1961 voltooide compo-

maken.

sitie Trauermusik für die Opfer von Hiroshima (Threnos), voor 52
strijkers en gedeeltelijk in grafische notatie, met behulp van

24 augustus: Revolutie

de nieuwe notatie geschreven, die zich in het vervolg tot een

Schönberg is exemplarisch voor de nieuwe generatie com-

standaard voor vele avantgardistische composities ontwikkeld

ponisten die een nieuwe klankwereld ontdekt, in zijn geval de

heeft.

twaalftoonsmuziek. Hij staat ook symbool voor de overgang
van de Romantiek naar de moderne klassieke muziek en wordt
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Penderecki’s composities die tijdens het festival geprogram-

in die hoedanigheid als revolutionair gezien. Van hem zullen

meerd worden zijn: Sinfonietta per archi (2002), Serenade voor

deze dag meerdere werken klinken, waaronder Verklärte Nacht

strijkorkest: Passacaglia (1996), Larghetto (1997), Per Slava voor

(1899) en Ode aan Napoleon (1942). Ook Beethovens Archduke

cello solo (1985-1986), Sextet voor viool, altviool, cello, klarinet,

Trio en de pianosonate Appassionata zullen klinken. Om 22:00

hoorn en piano (2000) en Prelude voor klarinetsolo (1987).

organiseren we een late night concert in de Stiftsschuur waarbij de bezoekers de musici persoonlijk kunnen ontmoeten.
www.stiftfestival.com

ARTISTIEKE SIGNATUUR EN PROGRAMMA

25 augustus: Vrijheid

een pastorale. Typerend zijn gebruik van de toonsoort F-groot:

Penderecki’s La Follia wordt naast Vivaldi’s La Follia gepro-

van oudsher de toonsoort van de pastorale. Wat de Pastorale

grammeerd. Ook zal Penderecki’s Capriccio te horen zijn en een

onderscheidt van alle andere symfonieën van Beethoven zijn

breed scala aan gekke, ‘ongehoorde’ barokmuziek.

de beschrijvingen die elk deel heeft. Door de beschrijvingen
ontstaat het beeld van een picknick die of een boerenfeestje

26 augustus: Natuur

dat door een onweer onderbroken wordt. Binnen dit dagthema

Alle concerten op 27 augustus vinden plaats in Enschede, met

zal ook Beethovens pianosonate Pastorale klinken en Claude

een groot slotconcert in de Grote Kerk. Een van de belangrijk-

Débussy’s Prelude à l’après-midi d’un faune (1892).

ste werken deze dag is Das Lied von der Erde (1908) van Gustav
Mahler, in de gearrangeerde versie van Arnold Schönberg

27 augustus: Liefde

(1921). Dit lied is een diepzinnige ode aan de transformerende

Pièce de résistance op deze dag is. Op deze dag wordt ook

kracht van het voorjaar. Mahler hoorde zijn Lied von der Erde

Penderecki’s Sextet uitgevoerd en Beethovens Mondscheinso-

zelf nooit, maar na zijn dood verwierf de unieke liedsymfonie

nate. Ook wordt van César Franck het Pianokwintet (1879) ten

een onwrikbare plek in het repertoire. Het tweede belangrijke

gehore gebracht.

werk is Beethovens Symfonie nr. 6 (1802-1806), bijgenaamd
‘Pastorale’, in bewerking voor strijkseptet. Het is een van de niet

28 augustus: Visie

al te talrijke voorbeelden in zijn oeuvre van programmamuziek,

De hoekstukken van de programmering deze dag zijn Beethovens late strijkkwartetten en Mahlers Symfonie nr. 4. Beethovens late strijkkwartetten, nr. 12 t/m 16 en de Grosse Fuge, verschillen sterk in stijl van zijn eerdere werk. Tijdens het festival
wordt in ieder geval Strijkkwartet nr. 15 (1825) met daarin deel 3,
de Heilige Danksagung, uitgevoerd. Gustav Mahlers Symfonie
nr. 4 (1899) staat het hemelse leven centraal, met name in het
slotdeel, dat een muzikale verbeelding is van een feest in de
hemel. Tijdens het Stiftfestival voeren we de versie voor kamermuziekbezetting uit.
‘s Avonds vindt een groots concert in de St.-Plechelmusbasiliek in Oldenzaal plaats met een grote rol voor koor Consensus
Vocalis. Op het programma staan onder andere Chaconne
uit Partita nr. 2 van Johannes Sebastian Bach, Agnus Dei van
Penderecki, Capriccio del Radovan van Penderecki, Beethoven
nr. 132 en koorwerken van Tallis, Bach en Byrd. Overdag zal ook
Beethovens pianosonate nr. 111 worden uitgevoerd, waarin de
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klassieke sonatevorm omver wordt gehaald.
Folk Songs in Grote Kerk Enschede
www.stiftfestival.com

ARTISTIEKE SIGNATUUR EN PROGRAMMA

29 augustus: Familie- en jongerendag

30 augustus: Slotdag

De Familiedag op zaterdag 29 augustus op het Stift is volle-

Tijdens het slotconcert treedt Britten Jeugd Strijkorkest op,

dig gewijd aan de jonge muzikale liefhebbers tot 12 jaar en

samen met Daniel Rowland en de festivalmusici. Zij spelen

hun ouders en familie. In samenwerking met verteller René

eigen repertoire en begeleiden drie solisten van het festival,

Groothof brengen we de muzikale voorstelling Babar van

waaronder Daniel Rowland en Maja Bogdanovic, bij Beetho-

Francis Poulenc met het Stiftfestivalorkest ten gehore, aan-

vens Tripleconcerto (1803). Ook treedt een van de finalisten

gevuld met blazers uit het PHION (voormalig Orkest van het

van het Britten Concours op met zijn/haar eigen orkest als

Oosten). Ook voeren we een semitheatrale versie van Stra-

begeleidend strijkorkest. Als klapstuk wordt Beethovens 7e

vinsky’s l’Histoire du Soldat op met Young Artist Tim Brackman

Symfonie uitgevoerd door alle Stiftfestivalmusici, staand en

als acterende en vioolspelende soldaat. Voor de allerklein-

zonder dirigent.

sten (tot twee jaar) organiseren we workshops ‘Muziek op
schoot’, waarbij de kinderen voor het eerst in aanraking
worden gebracht met klassieke muziek. In samenwerking
met het familiefestival Paltival in Oldenzaal programmeren we
Multidisciplinair concert in Oude

een van de muziekvoorstellingen die in juni op Paltival te zien

Watertoren Hengelo

en te horen is geweest. De hele dag lopen er kindacteurs van
Joliens Theaterhuis over het terrein om de kinderen mee te
nemen in hun fantasiewereld.
Na het succes van vorig jaar programmeren we ‘s avonds een
avond voor de jongere doelgroep (< 40 jaar) in een hangar van
Technology Base, het voormalige militaire vliegveld Twenthe.
Na een uitvoering van Max Richters The four Seasons (2012)
vertonen we in samenwerking met Concordia de film Dracula
(1931) met een live uitvoering van de daarbij gecomponeerde
filmmuziek, The Dracula Quartets (1998) van Philip Glass.
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Museumfabriek
www.stiftfestival.com

TALENTONTWIKKELING

5 • Talentontwikkeling
In de doorontwikkeling van de werkplaats voor talentontwikke-

Daniel Rowland gedurende 5 dagen in april intensief te werken

ling organiseren we in 2020 de tweede editie van Stift Musical

met vermaarde topmusici. De ochtenden worden besteed aan

Encounters en de Strijkersdag.

individuele masterclasses en na de lunch werken de docenten
en studenten samen aan kamermuziek. Iedere docent is ‘spe-

Stift Musical Encounters

lende coach’ voor een trio, kwartet, kwintet of sextet. ‘s Avonds

De Stift Musical Encounters biedt de kans aan een 10-20 ge-

zijn er concerten: op de openingsdag een docentenconcert en

talenteerde muziekstudenten uit Overijssel (via Britten Jeugd

de laatste 3 dagen concerten door de kamermuziekensem-

Strijkorkest), Nederland en buitenland om onder leiding van

bles (bestaande uit een docent met de jonge toptalenten). De
aanwezige docenten zijn: Daniel Rowland (cello), Maja Bogdanovic (cello), Nino Gvetadze (piano), Vladimir Mendelssohn (altviool) en een docent hobo. Deze docenten zijn internationaal
vermaarde solisten en kamermusici met een passie voor het
inspireren en enthousiasmeren van jonge talenten. Doelstelling
is om 250 bezoekers naar de concerten te trekken.
Strijkersdag
We organiseren in het najaar, in samenwerking met het PHION,
een gratis toegankelijke strijkersdag voor jonge strijkers van
8-18 uit Twente en Overijssel in het Muziekcentrum/Wilmink
Theater in Enschede. De deelnemers worden geworven bij
het Britten Jeugd Strijkorkest, Symfonia Jong Twente, Twents
Jeugd Symfonie Orkest en bij muziekscholen en muziekdocenten in heel Overijssel. Onder leiding van dirigent Ivo Meinen
worden twee tuttiwerken en een vioolconcert ingestudeerd,
dat samen met solist Daniel Rowland wordt uitgevoerd. Musici
van het PHION coachen de jonge strijkers tijdens groepsrepetities. De dag wordt afgesloten met een gratis toegankelijk
slotconcert voor ouders en familie.
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Stift Young Artists
www.stiftfestival.com

TALENTONTWIKKELING

Britten Jeugd Strijkorkest
In het kader van het meerjarig partnership met het Britten

Tot slot verstevigen we de samenwerking op marketinggebied

Jeugd Strijkorkest krijgt het orkest, bestaande uit talentvolle

en besteden we bijzondere aandacht aan elkaars projecten.

musici tot 22 jaar, het podium tijdens het slotconcert op 30
augustus. Het orkest studeert twee solowerken in, een viool-

Stift Young Artists

concert met Daniel Rowland als solist en een solowerk voor

Het Stiftfestival biedt een coachingstraject en podium aan

contrabas met Zoran Markovic als solist. De Stiftfestivalmusici

maar liefst 16 ‘Stift Young Artists’, jonge musici van <30 jaar die

coachen de jonge strijkers tijdens de repetities en spelen

nog aan het conservatorium in binnen- of buitenland studeren

‘side by side’ in het concert. Een ander onderdeel van het

of de eerste stappen in hun carrière zetten. Deze musici speel-

partnership is het feit dat één van de winnaars van het Britten

den in het Stiftfestivalorkest zij aan zij met ervaren internationa-

Concours een solowerk mag uitvoeren tijdens het Stiftfestival.

le topmusici en inspireerden elkaar wederzijds.

Door artistiek leider Loes Visser geselecteerde musici mogen
bovendien kosteloos deelnemen aan Stift Musical Encounters.
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Stift Young Artists op Landgoed Singraven
www.stiftfestival.com

MARKETING

6 • Marketing
Positionering

het Stiftfestival een gunstige bijdrage aan de geografische

Het Stiftfestival profileert zich als het klassieke kamermuziek-

spreiding van het aanbod van kamermuziek in Nederland, als

festival van Oost-Nederland, een genre dat in dat deel van het

aanvulling op de kamermuziekfestivals Delft Chamber Music

land ondervertegenwoordigd is. De recente ontwikkelingen

Festival (Delft), Storioni Festival (Eindhoven), Oranjewoud Fes-

bij het PHION en bijvoorbeeld de verhuizing van het conser-

tival (Oranjewoud), Wonderfeel (Hilversum) en Internationaal

vatorium van ArtEZ van Enschede naar Zwolle versterken dat

Kamer Muziek Festival Utrecht (Utrecht).

nog meer. Het festival speelt een prominente rol binnen de
provinciale en nationale muziekwereld en levert een positie-

Relevantie voor de regio

ve bijdrage aan het culturele klimaat in de regio. Ook levert

Voor de provincie is het festival een kwalitatief hoogstaande
attractie die 8 dagen duurt en die door de hoge kwaliteit ook
waarde heeft voor mensen van buiten de provincie en buiten
Nederland. Voor toeristen betekent het festival dat er in de
vakantieperiode een mogelijkheid is om een of meerdere klassieke concerten bij te wonen waardoor de vakantie in de regio
meerwaarde oplevert. Voor de economie betekent het festival
dat er lokaal omzet ontstaat door de bezoekers van het festival.
Voor kinderen en jongeren betekent het festival dat zij vroeg in
de informele context van een openluchtconcert met klassieke
muziek in aanraking komen. En voor talenten betekent het de
mogelijkheid voor een workshop met internationale musici of
een eerste podiumervaring.
Het Stiftfestival zet Oost-Nederland en Overijssel op de kaart
•

als regio waar kwalitatief hoogstaande klassieke muziek
beschikbaar is.

•

als regio waar een veelzijdige combinatie geboden wordt
van mooie natuur, historische stadjes en dorpen en cultuur.

•
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als regio waar een muziekfestival plaatsvindt dat samenwerkt met veel andere culturele instellingen uit de regio.

De rattenvanger van Hamelen
www.stiftfestival.com

MARKETING

Doelstellingen

•

Professionalisering marketingmiddelen, met name website

De marketingdoelstellingen zijn:

(verbeteren functionaliteit en webshop), flyers, programma-

•

Het realiseren van een zaalbezetting van 85% (realisatie

boeken, dagprogramma’s en nieuwsbrief. Uit publiekson-

jubileumeditie 2019 92%);

derzoek bleek dat voor 38% van de bezoekers de nieuws-

Het aantrekken van 3.800 bezoekers (realisatie jubileume-

brief de belangrijkste bron van informatie was, voor 26% het

ditie 2019: 3.800)

internet, voor 50% de combinatie van deze twee bronnen.

•

Vergroten nationale en internationale naamsbekendheid

Om die reden zetten we voornamelijk in op de professio-

•

Consolidatie aantal bezoekers door diversiteit en spreiding

nalisering van deze twee marketingmiddelen. De betaalde

concertlocaties, met No Hero in Delden als nieuwe locatie

advertenties zijn, zo blijkt uit het publieksonderzoek, nau-

in 2020, waardoor het directe verzorgingsgebied van het

welijks gezien. Komend jaar zetten we om die reden geen

Stiftfestival ook dat cultuurminnende deel van Twente en

betaalde advertenties in.

•

deel van de Achterhoek gaat omvatten.
•

•

Versterken van de relatie met de vaste bezoekers: het zo

diversificatie bezoekers door cross over programmering en

goed mogelijk informeren van het (potentiële) publiek over

door samenwerkingen met andere culturele instellingen

de festivalprogrammering, waarbij aandacht wordt besteed

aan te gaan ter ondersteuning van de (rand)activiteiten

aan de match tussen specifieke programma-onderdelen
en specifieke doelgroepen

Meer regionale spreiding van de bezoekers uit Oost-Nederland, de Randstad, Duitsland en internationaal

•

Doorontwikkeling huisstijl door consistente aantrekkelijke
vormgeving met behulp van een professionele vormgever

Groei aantal jongere bezoekers (< 40 jaar) via de familiedag
en het concert speciaal voor een jongere doelgroep en

•

•

•

sensus Vocalis, Delden Klassiek en partnerfestivals (Delft

Groei in het bereik via radio en TV met minimaal twee uit-

Chamber Music Festival, Zeister Muziekdagen en Strijk

zendingen op lokale radio en TV (RTV Oost), één radio-interview bij de NTR, twee radio-uitzendingen van de NTR en

Versterken en verduurzamen partnerships met o.a. Con-

•

kwartetbiënnale) om nieuwe doelgroepen aan te boren.

een uitbreiding van de samenwerking met Stingray/Classi•

•

ca d.m.v. de Classica-app.

Doelgroepen

Groei in het bereik via de geschreven pers met minimaal

Primaire doelgroepen

twee artikelen en/of recensies in een landelijk dagblad en

•

Herhaalbezoekers van vorige festivaledities.

zes redactionele stukken in lokale en regionale bladen.

•

Nieuwe bezoekers (muziek- en cultuurliefhebbers) uit

Verbeteren van de social media aanpak, met een focus op

Twente, Oost-Nederland, Nederland en Duitsland. In 2019

Facebook en Instagram. De Facebookpagina heeft op dit

was ruim 50% van de bezoekers nog niet eerder bij het

moment 1.336 volgers en 1.297 ‘likers’, een groei van ruim

festival geweest. In 2020 willen we minimaal 25% nieuwe
bezoekers verwelkomen.

100 (8%) ten opzichte van 2018. Het bereik is in de maanden
juni tot en met augustus 2019 verdubbeld naar ruim 6.000

•

studenten.

en de interactieratio is 25% gestegen: van 4% naar 5%. Deze
stijgende lijn willen we in 2020 doorzetten met een groei in
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het aantal volgers van minimaal 5%.

Professionele en amateurmusici, muziekdocenten en

•

Direct betrokkenen: begunstigers, vrijwilligers, gastouders,
runners, publiciteits- en productie assistenten en relaties.
www.stiftfestival.com

MARKETING

Secundaire doelgroepen
Via onze samenwerkingspartners bereiken wij de bestaande
en nieuwe doelgroepen:
•

Culturele organisaties: jeugdorkesten Symfonia Jong
Twente, Britten Jeugd Strijkorkest, Twents Jeugd Symfonie Orkest, muziekscholen Twente, cultuurraden uit de
gemeenten, PHION, Consensus Vocalis, Nationaal Muziekkwartier, stadstheaters en -schouwburgen en diverse
kamermuziekorganisaties als Delden Klassiek, Stiftsconcerten en Classic con brio Osnabrück.

•

Via Twente Marketing/Gastvrij Overijssel, Hotel Overleg
Twente en lokale VVV/TTi’s bereiken wij gasten van restaurants en verblijfsaccommodaties, o.a. Restaurant Stiftsschuur, Restaurant ‘t Lansink en Heisterkamp Dranken.

Middelen
Wij gebruiken de volgende marketingmiddelen:
•

Algemeen: website, nieuwsbrieven; samenwerking met
verschillende organisaties en instellingen in (Oost-)Nederland.

•

Regionaal: thuissturen festivalbrochure; regionale dagbladen, websites van lokale culturele organisaties; regionale
muziekscholen; regionale radio en tv; posters via lokale
middenstand.

•

Landelijk: vooraankondiging in agenda’s van landelijke
dagbladen; artikelen in landelijke dagbladen; aandacht
en interviews via NTR/NPO 4 en bij Podium Witteman.
Buitenland: verspreiding programma op jaarlijks muziekfestival Con brio in Osnabrück.
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ORGANISATIE, SAMENWERKINGSVERBANDEN EN PLANNING

7 • Organisatie, samenwerkingsverbanden en planning
Het Stiftfestival wordt georganiseerd door de Stichting Stift

In totaal zijn er 50 vrijwilligers betrokken bij de organisatie van het

International Music Festival. Het bestuur van de stichting functi-

festival en bieden 10 gezinnen een slaapplek aan als gastgezin.

oneert als raad van toezicht en bestaat uit ervaren bestuurders
afkomstig uit de regio, zakenleven en de muzieksector en

Beschermvrouwe

bestaat uit de volgende leden:

Anny Blenken Blijdestein

•

Patrice van Riemsdijk (voorzitter)

•

Rodney Mooij (penningmeester)

Samenwerkingspartners

•

Herman Euverman (algemeen bestuurslid)

•

•

Marcel Wijnen (algemeen bestuurslid)

Culturele partners: Consensus Vocalis, PHION, het Britten
Jeugd Strijkorkest, Symfonia Jong Twente, Twents Jeugd
Symfonie Orkest, Paltival.

Organisatie

•

NTR, RTV Oost, Delden Klassiek, Stiftsconcerten Weerse-

De organisatie van het Stiftfestival heeft in de periode 2014-

lo, Twente Marketing/Gastvrij Overijssel en lokale VVV’s.

2019 een professionaliseringsslag doorgemaakt met de
aanstelling van een zakelijk leider als nieuwe functie en een

Media- en marketingpartners: Concerto Media, BRAVA,

•

Festivallocaties: Stiftskerk te Weerselo, Wilminktheater/

productieleider. Ook is het productieteam uitgebreid. De orga-

Muziekcentrum te Enschede, Landgoed Twickel en de

nisatie is als volgt ingericht:

Oude Blasiuskerk te Delden, Buitenplaats Landgoed Het
Hakenberg, Rijksmuseum Twenthe, De Museumfabriek

Artistiek leider: Daniel Rowland

in Enschede, de Oude Watermolen in Hengelo, de Grote

Zakelijk leider: Jojanneke van de Weetering

Kerk in Enschede, de Plechelmusbasiliek te Oldenzaal.

Productieleider: Tobias Behnke

•

Randprogrammering: Film Theater Concordia te Enschede.

Marketingmedewerker: Sabien Stols
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Coördinator bladmuziek: Jessy Meiser

Planning

Coördinator transport: Emiel ten Voorde

Planvorming:		

augustus 2019 – november 2019

Coördinator horeca: Dani Consentino, die samen met Sake

Fondsenwerving:		

november 2019 – maart 2020

Slootweg de catering voor de staf en de musici verzorgt

Go/ No Go:		

1 mei 2020

Vrijwilligerscoördinator: n.t.b.

Start marketing:		

8 mei 2020

Dagproducenten: Jurriaan Pousse, Marit Nijhuis

Festival:			

23 t/m 30 augustus 2020

en Mart Heunen

Evaluatie:		

september 2020
www.stiftfestival.com

FINANCIËN

8 • Financiën
Ons festival wordt breed gewaardeerd in Twente en Overijssel

Toelichting op begroting

en dat wordt onderstreept met financiële bijdragen van de ge-

Dankzij een lichte ophoging van de entreeprijzen, de boven

meenten waarin het festival plaatsvindt (Dinkelland, Oldenzaal

verwachting succesvolle kaartverkoop en toezeggingen van

en Enschede) en de Provincie Overijssel. Getuige de recente

landelijke fondsen die nog niet eerder het Stiftfestival steunden

toekenning van de cultuurprijs Overijssel in 2018 wordt de

hebben we in 2019 met een veel grotere begroting kunnen

rol van Daniel Rowland als founder en artistiek leider van het

werken dan oorspronkelijk voorzien. De exploitatiebegroting

festival gewaardeerd.

bedroeg uiteindelijk ruim € 220.000,-.

De kring van Vrienden van het Stiftfestival is de afgelopen jaren

Dankzij de goede reputatie en waardevolle relaties van het fes-

gegroeid en hun gezamenlijke financiële bijdrage evenzeer;

tival krijgen we veel sponsoring in natura. Zo levert het PHION

jaarlijks organiseert het Stiftfestival voor deze kring van Vrien-

musici voor de familiedag en coaches voor de Strijkersdag.

den, en vrijwilligers het vriendenconcert, waarbij het program-

Een aantal locaties wordt gratis of tegen zeer lage kosten ter

ma voor de komende editie wordt gepresenteerd. Daarnaast

beschikking gesteld: Landgoed Twickel, Buitenplaats Haken-

zijn er sponsorovereenkomsten met verschillende bedrijven,

berg, Museumfabriek, Rijksmuseum Twenthe en de Grote Kerk

waaronder Rabobank Twente Oost, makelaarskantoor Euver-

in Enschede. Daarnaast ontvangen we sponsoring in natura

man & Nuyts, accountantskantoor Helder, Heisterkamp wijnko-

van de autoverhuurder en de Jumbo. Een andere belangrijke

pers, Restaurant De Stiftsschuur en Jumbo Kuipers.

besparing maken we door gebruik te maken van gastgezinnen,
aanvullend op de betaalde accommodatie.
Voor 2020 werken we met een iets kleinere begroting, die
separaat is meegestuurd.
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