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VOORWOORD

1 • Voorwoord
Met trots kijk ik terug op een zeer geslaagd en vooral feestelijk

for a mad king van Maxwell Davies. Er was bijzondere muziek

15e Stiftfestival. Een ware jubileumeditie! Bezoekers waren

van Enescu, Giovanni Sollima, vergeten Vaughan Williams en

van 18 tot en met 25 augustus van harte welkom om met

Cyril Scott, een pianogala, tangonacht, de unieke Sergey Malov

ons in het prachtige Twente te genieten van een festival dat

op violoncello da spalla, koffieconcerten gewijd aan Beethoven

de verbindende, grenzeloze kracht van muziek vierde Van

en Schubert, informele concerten voor jonge mensen, een

Buxtehude tot Berio, Purcell tot Piazzolla, Mozart tot Maxwell

groots afsluitingsconcert in de open lucht en, ‘last but certainly

Davies en van Vivaldi tot Vasks was het een festivalweek vol

not least’ Purcell’s prachtige opera Dido and Aeneas in semi-

grenzeloze, kleurrijke, avontuurlijke, spannende, inspirerende

geënsceneerde setting.

muziek voor muziekliefhebbers van alle leeftijden.
Voeg daarbij pop-up concertjes in de vrije natuur, lezingen,
De buitengewone, unieke componist Pēteris Vasks was onze

museum pop-ups, een concert voor baby’s en ‘late night

composer in residence en we presenteerden vier concerten

candle light concerts’, de sfeervolle, historische kerken

die een onderdompeling boden in de emotionele en spirituele

en kastelen, de befaamde Twentse gastvrijheid en de

wereld van zijn diep persoonlijke, ontroerende muziek.

overweldigende interesse van het publiek dat voor diverse

De culminatie hiervan was een groots concert in de

uitverkochte concerten zorgde: het was een spannende,

St.- Plechelmusbasiliek in Oldenzaal met Consensus Vocalis

onvergetelijke festivalweek!

en het Stiftfestivalorkest en met ondergetekende als solist
in Vasks’ prachtige vioolconcert Distant light. Er klonken ook

Graag tot ziens bij Stiftfestival 2020!

premières van Alissa Firsova en Marcelo Nisinman en het

3

festival bracht met trots iconische meesterwerken van de

Daniel Rowland

twintigste eeuw zoals de Folk songs van Berio en Eight songs

Artistiek leider

www.stiftfestival.com

DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN

2 • Doelstellingen en resultaten
Gerealiseerd
We hebben internationale topmusici als Nino Gvetadze, Marcelo Nisinman en Diana Ketler uitgenodigd om het publiek te
beroeren. Het Twentse landschap nam een belangrijke rol in
met concerten op Landgoed Twickel, Landgoed Singraven,
Buitenplaats Landgoed Hakenberg en in de natuur tijdens
fietsconcerten. Andere cultuurvormen werden gepresenteerd
in samenhang met klassieke muziek: dans, beeldende kunst,
film en theater. We hebben een groter publiek dan ooit laten
genieten van klassieke concerten, van (zeer) jong tot oud.
2.2 Beoogde resultaten (uit projectplan)
De doelstellingen voor 2019 waren:
•

30 concerten door 45 musici op 10 verschillende locaties
in Twente met de Stiftskerk als centrale festivallocatie
en Landgoed Twickel als locatie voor de openingsdag.
Gerealiseerd. Als de pop-up concerten apart worden geteld
vonden er in totaal 32 concerten plaats door 48 musici op
10 verschillende locaties.

•

Groei in het aantal bezoekers naar 3.200 (ten opzichte
van 3.000 in 2018). Gerealiseerd. Het festival trok 3947
bezoekers.

Concert op Landgoed Twickel

4

2.1 Beoogde centrale doelstelling (uit projectplan)

•

De wereldberoemde Letse componist Peteris Vasks

Onze missie luidt: Het Stiftfestival biedt een muzikale beleving

als Composer in Residence. Hij schrijft een première

van internationale topkwaliteit in samenhang met belevingen

(financiering via het Eduard Van Beinum Fonds)

in en door het Twentse landschap en met andere cultuurvor-

en is aanwezig bij de concerten. Tevens is er een

men. Onze ambitie is dat een groot en divers publiek plezier,

rondetafelgesprek met hem. Deels gerealiseerd. Vanwege

ontroering en inspiratie ervaart door deze totaalervaring op

zijn drukke agenda lukte het Peteris Vasks niet om de

basis van muziek, cultuur en landschap.

opdrachtcompositie voor deze editie te schrijven, maar hij
www.stiftfestival.com
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was als composer in residence aanwezig (zie ‘programma’).
•
•

•

Britten Jeugd Stijkorkest

•

•

•

•

Meer aansluiting bij het Oost-Nederlandse cultuurland-

In totaal drie opdrachtcomposities. Gerealiseerd (zie ‘pro-

schap. Door de bestaande samenwerking met Natuurmo-

gramma’).

numenten, particuliere landgoedeigenaren en Landschap

Succesvolle pilotedities talentontwikkelingsprojecten Stift

Overijssel organiseren we wandelingen en fietstochten

Music Encounters en Strijkersdag en de invulling van een

langs mooie plekken in het Oost-Nederlandse landschap.

driejarig partnership met het Britten Jeugd Strijkorkest.

Langs de route van deze tochten bieden festival musici

Gerealiseerd (zie ‘talentontwikkeling’).

korte uitvoeringen en vertellen vertellers sagen en boeien-

Uitbreiding van het aantal concerten op grotere locaties

de verhalen uit de streek. Deels gerealiseerd. De fietsroute

als de kerken in Oldenzaal, Ootmarsum en Enschede en

heeft bezoekers naar prachtige locaties gebracht. Door het

de nieuwe locatie Twickel, naast de intieme locaties als de

slechte weer werd de geplande muzikale wandeling op

Stiftskerk, buitenplaats Het Hakenberg en huize Singraven.

Landgoed Twickel verplaatst naar de Oranjerie. De vertel-

Gerealiseerd (zie ‘programma’).

lers hadden uiteindelijk geen rol in de programmering.

Via contacten met scholen en muziekscholen verspreiden
van educatief lesmateriaal ter ondersteuning van en met

2.3 Cijfermatig overzicht

deelname aan het jaarlijkse openlucht kinderconcert. Niet

#Dagen: 8

gerealiseerd. De Familiedag werd desondanks druk bezocht.

#Concerten: 26

Organisatie van een masterclass door enkele New Ge-

#Uitverkochte concerten: 20

neration musici voor een geselecteerde schoolklas. Niet

#Locaties: 10

gerealiseerd.

#Betaalde bezoekers: 3632

Aanbieden van muziekfilms op concertlocaties in een

#Onbetaalde bezoekers: 314

parallel programma met een lezing. Gerealiseerd (zie ‘pro-

#Gemiddelde bezettingsgraad: 92%

gramma’).

#Musici en artiesten: 48, waarvan 32 Stiftfestivalmusici

Outreach activiteiten waarbij met name de jonge talenten

en 16 Stift Young Artists

gedurende de festivalweek optreden in bioscopen, disco-

#Uitgevoerde werken: 110

theken, verzorgingshuizen en ziekenhuizen en op andere

Fietsconcerten
•

•
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•

plaatsen in Twente. Niet gerealiseerd.

2.4 Successen en leermomenten

Verder verkennen van de mogelijkheden van andere mu-

Successen:

ziekvormen en muziek uit andere culturen. Ruimte geven

•

De gerenommeerde Letse componist Peteris Vasks was

aan koren (Consensus Vocalis) en dans (Introdans). Gereali-

als composer in residence aanwezig op het festival. Zijn

seerd (zie ‘programma’).

werk stond centraal in vier concerten en Vasks woonde

Verder verkennen van de mogelijkheden met beeldende

alle repetities en concerten bij. Zijn aanwezigheid was zeer

kunst en literatuur in samenwerking met Rijksmuseum

inspirerend voor de musici én voor het publiek. Een van de

Twenthe en de Museumfabriek. Deels gerealiseerd. De

concerten is opgenomen op CD door Challenge Records

crossover met beeldende kunst is succesvol gemaakt (zie

en zal in 2020 een wereldwijde release meemaken. Twee

‘programma’), de crossover met literatuur paste uiteindelijk

andere concerten werden opgenomen door de NTR.

toch niet in het programma.
www.stiftfestival.com
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•
•

Tijdens het Stiftfestival zijn in totaal drie stukken in première

Leermomenten:

gegaan.

•

stukken op het programma. Daardoor duurden enkele

double bill van Sir Peter Maxwell Davies’ Eight songs for a

concerten wat lang en kwam er teveel druk op de musici te

mad king (1969) en Henry Purcell’s Dido and Aeneas (1688),

staan. Volgend jaar zoeken we naar een betere balans voor

was al weken van tevoren uitverkocht en mocht rekenen op

de musici en het publiek.

een lovende recensie met vier ‘ballen’ in de NRC.
•

•

•

de afstand tussen die locaties was met name transport

ponisten en de werken van Peteris Vasks zijn er diverse

van en catering voor alle musici een grote uitdaging. Voor

werken van andere 20e-eeuwse en zelfs 21e-eeuwse

volgend festival is het noodzakelijk om een coördinator

componisten geprogrammeerd (zie verderop).

transport en een coördinator catering aan te stellen. Ook

Het Stiftfestival bood een coachingstraject en speelplek

zal het productieteam worden uitgebreid met een extra

aan het conservatorium in binnen- of buitenland studeren

•

stagemanager.
•

productioneel gezien té uitdagend met drie reguliere

speelden in het Stiftfestivalorkest zij aan zij met ervaren in-

concerten en de opera’s. Dit kwam mede door te lage

ternationale topmusici en zij inspireerden elkaar wederzijds.

inschatting van werk door een extern productieteam.

Programmatische hoogtepunten waren de concerten ge-

•

•
•

Alle concerten hadden een zeer hoge bezettingsgraad,

wijd aan de componisten Beethoven en Schubert.

behalve de programma’s in de twee musea. We

Het partnership met het Britten Jeugd Strijkorkest, culmi-

onderzoeken of dit aan het programma of de

een groot succes.

•

De openingsdag op Twickel was achteraf gezien

of de eerste stappen in hun carrière zetten. Deze musici

marketingaanpak ligt.

nerend in het gezamenlijke -uitverkochte- slotconcert, was
•

Vanwege het grote aantal repetitie- en concertlocaties en

Naast het werk van de bovengenoemde opdrachtcom-

aan maar liefst 16 ‘Stift Young Artists’, jonge musici die nog

•

Het programma was zeer ambitieus en er stonden veel

Het gedurfde programma van het openingsconcert, een

•

De marketingwerkzaamheden waren nu verspreid

In totaal 20 concerten waren uitverkocht en de gemiddelde

over diverse mensen, waardoor de marketing niet

bezettingsgraad was 92%, hetgeen bijzonder was, zeker

optimaal verliep. Volgend jaar willen we een aparte

gezien de vaak avontuurlijke programmering.

marketingmedewerker aanstellen.

We hebben succesvol de verbinding gelegd tussen cultuur

•

De kaartverkoop voor Stift Music Encounters is te laat

en het Twentse landschap, onder andere op Landgoed

in gang gezet in verband met late toezegging van de

Twickel.

subsidie, waardoor we slechts 180 kaarten hebben

We hebben in diverse concerten muziek in in verbinding

verkocht. In 2020 gaat de kaartverkoop een aantal weken

met een andere kunstvorm gepresenteerd.

eerder van start.

Het uitgebreide festivalboek, dat goed is verkocht en goed
werd gewaardeerd door de bezoekers, zorgde er door zijn
educatieve insteek voor dat het programma begrijpelijk(er)
en toegankelijk(er) was.

6

The Mad King
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3 • Programma
3.1 Beoordeling thema: Grenzeloos
Daniel Rowland koos voor dit festival het thema grenzeloos
vanuit de gedachte dat muziek grenzeloos is en muziek door
de eeuwen heen en uit alle windstreken elkaar inspireert en
voedt.
Het thema bleek prachtige aanknopingspunten voor de
programmering te geven. Op het programma stond muziek
van componisten op reis, ‘muzikale globetrotters’, waaronder
Tchaikovsky’s Souvenir de Florence, Hindemith’s Fliegenden
Holländer en Stravinsky’s Suite Italienne. Een volledig concert
werd gewijd aan Britse componisten, waaronder Elgar en
Ralph Vaughan Williams. Het grenzeloze genie van Beethoven
verdiende een eigen concert. In het concert ‘Dans van Budapest tot Buenos Aires’ waren volksdansen te horen, waaronder
de Roemeense volksdansen van Bartók. Zigeunerinvloeden van
over de grens met de Balkan waren te horen in het concert ‘La
Gitana’, waar onder meer Haydn’s Zigeunertrio werd uitgevoerd.
Latijns-Amerikaanse inspiratie werd verklankt in onder andere
de werken van Giovanni Sollima in het ‘Latin-concert’. En dan
het soloconcert van violist Sergey Malov, die alle grenzen
van de viool opzoekt. Als klapstuk het concert Stift Unbound,
waarin de grenzen van de klassieke muziek werden opgezocht
en opgerekt.
Kindervoorstelling Peter en de Wolf

7
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3.2 Overzicht musici

Marcelo Nisinman (RA), bandoneon

Musici

Agathe Peyrat (F), zang

Daniel Rowland (NL), viool

Razvan Popovic (RO), altviool

Maja Bogdanovic (SRB), cello

Huib Ramaer (NL), lezing

Victoire Bunel (F), zang

Nelleke Roozenbeek (NL), muziek op schoot

Thomas Carroll (GB), cello

Marianna Shirinyan (ARM), piano

Meghan Cassidy (GB), altviolist

Christoffer Sundqvist (FIN), klarinet

Consensus Vocalis (NL), koor

Mark Tatlow (GB), clavecimbel / dirigent

Romain Dayez (B), bariton

Janne Thomsen (DK), fluit

Alissa Firsova (RUS), piano

Peteris Vasks (LV), componist

Thomas Florio (USA), tenor

Juliette Vialle (F), zang

Simone van der Giessen (NL), altviool

Liesbeth Vreeburg (NL), harp

Rene Groothof (NL), verteller

Joël Waterman (NL), altviool

Nino Gvetadze (GE), piano
Debora ter Horst (NL), ukulele

Ensembles en dirigenten

Joliens Theaterhuis (NL), theater

Consensus Vocalis o.l.v. Benjamin Goodson

Diana Ketler (LV), piano

Britten Jeugd Strijkorkest o.l.v. Loes Visser

Niek Kleinjan (NL), slagwerk
Sergey Malov (RUS), viool

Stift Young Artists

Zoran Markovic (MNE), contrabass

Vera Beumer (NL), viool

Alberto Mesirca (I), gitaar / theorbe

Britten Jeugd Strijkorkest (NL), orkest
Maren Bosma (USA), viool
Tim Brackman (NL), viool
Henrietta Hill (GB), altviool
Maja Horvat (SLO), viol
Zea Hunt (IRL), viool
Asia Jimenez (E), viool
Floor Le Coultre (NL), viool
Eva von Piekartz (NL), slagwerk
Emma Purslow (GB), viool
Charlotte Saluste-Bridoux (F), viool
Jobine Siekman (NL), cello
Tiemen Stemerding (NL), dans
Emily Turkanik (GB), viool

8

Vera Werkman (NL), viool
Juliet Wolff (D), cello
Peteris Vasks in Stiftskerk

www.stiftfestival.com
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3.3 Overzicht en beoordeling hoofdprogramma

toegankelijke) inleiding, die druk werd bezocht. De werken die

Een volledig overzicht van de festivalprogrammering is te

ten gehore zijn gebracht zijn Little summer music, Sonate de la

vinden op www.stiftfestival.com en in het meegestuurde

solitude voor gitaar (2008), Bass trip voor contrabas (2002), Whi-

festivalboek. Hier worden enkele artistieke hoogtepunten van

te scenery (1980), Aria e Danza (1972), Drie stukken voor klarinet

het festival uitgelicht.

en piano (1973), “Fantasia” Landscapes of the burnt-out earth
(1973), Das Buch, for singing cellist (1978), Castillo Interior (2013),

Opdrachtcomposities en premières

Pianokwartet (2000), Tri skatieni (1979), Plainscapes (2002),

Het Stiftfestival verleent compositieopdrachten om het re-

Lonely angel, meditatie voor viool en strijkorkest (1999, rev. 2006)

pertoire voor kamermuziek uit te breiden en actief richting te

en Dona nobis pacem (1996). Hoogtepunt in de vier ‘Vasks-on-

geven aan het genre. Door oud en nieuw werk naast elkaar te

derddompelingen’ was de uitvoering van Distant light, concert

presenteren ontstaat een nieuwe context waardoor het werk

voor viool en strijkorkest (1996/7) in de Sint-Plechelmusbasi-

op een unieke wijze kan worden ervaren.

liek in Oldenzaal. Dit concert is ook opgenomen op CD door
Challenge Records en zal in 2020 een wereldwijde release

Tijdens het Stiftfestival zijn in totaal drie stukken in première

meemaken. Twee andere concerten werden opgenomen door

gegaan. Componiste en pianiste Alissa Firsova schreef Algarvia

de NTR en uitgezonden op 31 augustus.

voor viool en piano, opgedragen aan Daniel Rowland. Het stuk
werd in de Oranjerie van Landgoed Twickel uitgevoerd door

Double bill: Eight songs for a mad king en Dido and Aeneas

Daniel Rowland en Maja Bogdanovic. Het NRC schreef over

In het kader van het 15-jarig jubileum hebben we ons voor het

deze compositie: “Skrjabin-achtige zweefharmonieën, een ver-

officiële openingsconcert gewaagd aan een zeer ambitieus

basterde volksdeun en Debussiaans resonerende klokakkoor-

plan: de uitvoering van twee opera’s op de slotgracht van

den versmolten in Algarvia tot een poëtisch eigen geluid.”In de

Landgoed Twickel. Het programma bestond uit een gedurf-

Grote Kerk in Enschede ging een duet voor viool en cello van

de double bill van Sir Peter Maxwell Davies’ Eight songs for a

componist en bandoneonspeler Marcelo Nisinman in premiè-

mad king (1969) en Henry Purcell’s Dido and Aeneas (1688). De

re, ook uitgevoerd door Daniel Rowland en Maja Bogdanovic.

glansrol in de eerste opera werd vertolkt door tenor Thomas

De derde première was Autumn Song van Stephen Goss, dat

Florio. De semi-geënsceneeerde uitvoering van Dido and

speciaal voor het festival door Goss is gearrangeerd voor viool

Aeneas was in handen van dirigent en klavecinist Mark Tatlow,

en gitaar. Het arrangement ging in première op Landgoed

de solorollen werden gezongen door een jonge Franse cast:

Singraven en werd uitgevoerd door Daniel Rowland en Alberto

Victoire Bunel-mezzosopraan als Dido, Romain Dayez- bariton

Mesirca.

als Aeneas, Agathe Peyrat- sopraan als Belinda en eerste heks
en Juliette Vialle-sopraan als 2e vrouw en 2e heks. Vanwege

9

Composer in residence: Peteris Vasks

het slechte weer hebben we de productie helaas op het laat-

De gerenommeerde Letse componist Peteris Vasks was als

ste moment moeten verplaatsen naar de Oude Blasiuskerk in

composer in residence aanwezig op het festival. Zijn werk

Delden. Ondanks deze tegenvaller was de avond, die met 550

stond centraal in vier concerten en Vasks woonde alle re-

bezoekers al weken lang was uitverkocht, een groot succes.

petities en concerten bij en gaf op ieder concert een (gratis

Het NRC schreef: ‘Klapper van de avond was niettemin een

Folk Songs in Grote Kerk Enschede
www.stiftfestival.com
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vlijmscherpe uitvoering van Davies Eight Songs. Denk: een

De voorstelling trok een ander, jonger publiek. In samen-

grillig muziektheatraal delirium van snerpende fluitjes en ratels,

werking met Concordia vertoonden we Het Pärt Gevoel, een

ontsporende barokcitaten en Mozartpastisches, en een aan

muziekdocumentaire over de componist Arvo Pärt. Andere

gruzelementen geslagen viool.’

multidisciplinaire concerten waren de pop-ups in de Museumfabriek, de muzikale lezing in het Rijksmuseum en de kinder-

Aandacht voor nieuw en onbekend werk

muziekvoorstelling met verteller.

Graag nemen wij onze verantwoordelijkheid om de bezoeker
te prikkelen met composities die níet binnen de muzikale

Concerten op landgoederen en in de natuur

canon vallen. Naast het werk van de bovengenoemde op-

Onderdeel van de missie van het Stiftfestival is om klassieke

drachtcomponisten en de werken van Peteris Vasks zijn er

muziek te verbinden met het Twentse landschap. Tijdens Stift-

diverse werken van andere 20e-eeuwse en zelfs 21e-eeuwse

festival 2019 nam dit landschap een zeer prominente rol in. De

componisten geprogrammeerd. Lullaby en Doina (2001) en Last

openingsdag vond plaats op Landgoed Twickel met drie con-

Multidisciplinair concert in

round (1996) van Osvaldo Golijov, Violoncelles Vibrez! (1992) en

certen in de Oranjerie. Op Landgoed Singraven vond voor het

Oude Watertoren Hengelo

Viaggio in Italia (2000) van Giovanni Sollima, Folk songs voor

eerst een dubbelconcert plaats, waarbij het publiek in tweeën

mezzosopraan en ensemble(1964) van Luciano Berio, Data est

werd gesplitst en buiten én binnen een concert beleefde. Op

mihi omnis potestas (2007) en Lux Aeterna (2008) van James

Buitenplaats Landgoed Hakenberg vond een sfeervol concert

MacMillan, Gemini van David Rowland en de eerder genoemde

plaats met veel werken van Astor Piazzolla. Tot slot organiseer-

Eight songs for a mad king (1969). Ook was er ruimte voor min-

den we een muzikale fietstour, waarbij bezoekers drie korte

der bekende of ‘vergeten’ werken, waaronder Water Wagtail

concerten midden in de natuur bijwoonden.

Op. 71 No. 3 (1910) en Lotusland Op. 47, No.1 (1964) van Cyril
Scott en het zelden uitgevoerde Pianokwintet in c klein, IRV 60

Familiedag

(1903) van Ralph Vaughan Williams.

Speciaal voor kinderen en hun families organiseerden we in het
laatste weekend een familiedag op het Stift. Op het program-

Museumfabriek

Multidisciplinaire concerten

ma stonden twee muzikale voorstellingen De rattenvanger van

Door multidisciplinair te programmeren laten wij ons pu-

Hamelen en Peter en de Wolf met Rene Groothof als verteller

bliek kennismaken met andere genres en kunstvormen. Ook

en het gehele Stiftfestivalorkest. Voor de allerkleinsten werden

betrekken we zo nieuw publiek bij het festival. Hoogtepunt in

twee workshops Muziek op schoot gegeven door een muziek-

het programma was een duet tussen celliste Maja Bogdanovic

vakdocent van Kaliber Kunstenschool. Sprookjesfiguren van

en danser Tiemen Stemerding, winnaar van de Overijsselse

Joliens Theaterschool liepen de hele dag rond om de kinderen

Muziekprijs, op een cellosonate van Ligeti. Deze uitvoering

te begeleiden. Met 60 kinderen was de interesse voor deze

kwam prachtig tot zijn recht in de hippe en loungy setting van

dag hoger dan ooit.

de Oude Watertoren in Hengelo, satellietlocatie van popcentrum Metropool.
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4 • Talentontwikkeling
In de opbouw van de werkplaats voor talentontwikkeling

Rowland gedurende 5 dagen intensief te werken met vermaar-

organiseerden we in 2019 de Stift Music Encounters en gingen

de topmusici: celliste Maja Bogdanovic, pianiste Nino Gvetadze,

we een partnership met het Britten Jeugd Strijkorkest aan.

klarinettist Thorsten Johanns, altviolist Vladimir Mendelssohn en

De geplande Strijkersdag vindt plaats op zondag 13 oktober

pianist Antony Hewitt.

aanstaande.
De ochtenden werden besteed aan individuele masterclasses
Stift Music Encounters

en na de lunch werkten de docenten en studenten samen aan

In april 2019 vond de eerste editie van Stift Music Encounters

kamermuziek. Iedere docent was ‘spelende coach’ voor een

(SME) plaats. De SME bood aan 16 getalenteerde muziekstu-

trio, kwartet, kwintet of sextet. In de avonden was er ruimte voor

denten uit Overijssel (via het Britten Jeugd Strijkorkest), Ne-

vier concerten, waarvan 1 op Landgoed Singraven plaatsvond,

derland en buitenland de kans om onder leiding van Daniel

de overige concerten in de Stiftskerk. De concerten trokken in
totaal 180 bezoekers. De eerste editie was een groot succes en
zal in 2020 opnieuw georganiseerd worden.
Britten Jeugd Strijkorkest
In het kader van het meerjarig partnership met het Britten
Jeugd Strijkorkest kreeg het orkest, bestaande uit talentvolle
musici tot 22 jaar, het podium tijdens het slotconcert. Het orkest
studeerde twee solowerken in, Mendelssohns Vioolconcert
in D mineur met Daniel Rowland als solist en Koussevitzky’s
Contrabasconcert, Op. 3 (1902) met Zoran Markovic. De Stiftfestivalmusici hebben de jonge strijkers gecoacht tijdens de
repetities. Een ander onderdeel van het partnership is het feit
dat één van de winnaars van het Britten Concours een solowerk
mag uitvoeren tijdens het Stiftfestival. Isaac Lottman, winnaar
van het concours in zijn categorie, voerde Glasunovs Chant
du ménéstrel uit, begeleid door zijn eigen orkest. Als uitsmijter
speelde het orkest, aangevuld met alle Stiftfestivalmusici, de
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Bohemian Rhapsody van Queen.
Stift Young Artists op Landgoed Singraven
www.stiftfestival.com

TALENTONTWIKKELING

Stift Young Artists

Strijkersdag

Het Stiftfestival bood een coachingstraject en podium aan maar

In samenwerking met Orkest van het Oosten organiseren we

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

op 13 oktober een gratis toegankelijke strijkersdag voor jonge

aan het conservatorium in binnen- of buitenland studeren of

strijkers van 6-18 uit Twente, waarbij talenten van alle niveaus

de eerste stappen in hun carrière zetten. Deze musici speelden

welkom zijn. Deelnemers worden geworven bij de muziekscho-

in het Stiftfestivalorkest zij aan zij met ervaren internationale

len en de volgende jeugd(strijk)orkesten: Britten Jeugd Strijkor-

topmusici en inspireerden elkaar wederzijds.

kest, Symfonie Jong Twente en Twents Jeugd Symfonie Orkest.
De dag bestaat uit een repetitie onder leiding van dirigent en
violist Ivo Meine, groepsrepetities door strijkers van Orkest
van het Oosten en een repetitie van een vioolsoloconcert met
Daniel Rowland als solist. De dag wordt afgesloten met een
slotconcert.
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Stift Young Artists
www.stiftfestival.com

MARKETING

5 • Marketing
5.1 Publieksbereik en doelstellingen

hoger dan ooit. Ook het hippe concert Stift Unbound in de

De centrale marketingdoelstelling, te weten een groei in het

Oude Watertoren in Hengelo trok jongere bezoekers.

aantal bezoekers naar 3.200 (ten opzichte van 3.000 in 2018),

•

is ruimschoots behaald. Stiftfestival 2019 trok een recordaantal

mensen, meer diverse (sociaal Maatschappelijke en

van 3946 bezoekers. Daar zijn we ongelooflijk trots op. De mar-

culturele) achtergrond. Deels gerealiseerd: zoals hierboven

ketinginstrumenten die we daarvoor hebben gebruikt waren:

genoemd trokken we meer jonge bezoekers, maar het blijft

•

Algemeen: website, Facebook, nieuwsbrieven;

een uitdaging om bezoekers met een diverse achtergrond

samenwerking met verschillende organisaties en

te trekken.

instellingen, waaronder Landgoed Twickel, Delden

•

•

•

kamermuziekfestival bezoeker- door versterking

Muziekdagen, Strijkkwartetbiënnale en Consensus Vocalis.

regionale culturele identiteit en pluriformiteit en door

De Facebookpagina heeft op dit moment 1.336 volgers

samenwerkingen aan te gaan ter ondersteuning van de

en 1.297 ‘likers’, een groei van ruim 100 (8%) ten opzichte

(rand)activiteiten. Gerealiseerd: het concert Stift Unbound

van vorig jaar. Het bereik is in de maanden juni tot en met

was een geslaagde samenwerking met poppodium

augustus verdubbeld naar ruim 6.000 en de interactieratio

Metropool, die een jonge(re) achterban heeft met primair

is 25% gestegen: van 4% naar 5%.

interesse in popmuziek.

Regionaal: thuissturen festival brochure; regionale

•

Meer integratie van concertbezoek en bezoek aan andere

dagbladen, websites van lokale culturele organisaties;

culturele of landschappelijke schatten van Oost-Nederland.

regionale muziekscholen; regionale radio en tv; posters via

Gerealiseerd. Door de programma’s in de twee musea

lokale middenstand.

hebben we de festivalbezoekers ook het museum laten

Landelijk: vooraankondiging in agenda’s van landelijke

bezoeken. De concerten op de landgoederen en in de

dagbladen; artikelen in landelijke dagbladen; aandacht en

natuur hebben de bezoeker in contact gebracht met de
natuurlijke schatten van Twente.
•

De rattenvanger van Hamelen

Andere doelgroepen bereiken -naast de traditionele

Klassiek, Delft Chamber Music Festival, Zeister

interviews via NTR/NPO 4.
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Meer spreiding bij de bezoekers: toename aantal jonge

Groei in het bereik van het festival via uitzendingen op

De overige marketingdoelstellingen waren:

lokale radio en tv (RTV Oost), via uitzending op NTR/NPO

•

Groei aantal jongere bezoekers via de organisatie van

4 en via voortzetting van de uitzendingen BRAVA. Zo wordt

het traditionele kinder- en familieconcert in combinatie

ons bereik vergroot naar enkele tienduizenden luisteraars.

met kinderactiviteiten o.l.v. Joliens Kindertheater en de

Gerealiseerd. NTR heeft twee concerten opgenomen.

organisatie van de New Generation concerten. Gerealiseerd:

Stingray Classica (voorheen BRAVA) heeft toegezegd alle

met 60 kinderen was de interesse voor deze Familiedag

festivalfilms uit te zenden en zal in de aanloop naar volgend
www.stiftfestival.com

MARKETING

•

festival kosteloos de festivaltrailer vertonen.

waaronder teasers, arrangementen en het samenstellen

De naamsbekendheid van het festival verhogen, in

van doelgroep overzichten. Deels gerealiseerd.

Nederland en internationaal. Gerealiseerd. Het NRC

Marketingbureau Artica heeft de berichtgeving via

heeft de openingsdag gerecenseerd en zakelijk leider

Facebook sterk geprofessionaliseerd. Op Instagram is

Jojanneke van de Weetering maakt deel uit van diverse

dit jaar te weinig gebeurd, dit wordt volgend jaar beter

landelijke culturele netwerken, waaronder Vereniging

opgepakt.

Podiumkunstenfestival.
•

•

•

Versterken van de relatie met de vaste bezoekers: Er

De maatschappelijke verbondenheid van het festival met

zullen goede overzichten worden gemaakt om te zien

Oost-Nederland versterken. Gerealiseerd. Deze doelstelling

met welke frequentie bezoekers het festival bijwonen en

is gerealiseerd door het diverse programma.

welke concerten de grootste voorkeur genieten zodat bij

Versterken reguliere marketing via professionalisering

het samenstellen van de programma’s hiermee rekening

van website (verbeteren functionaliteit en webshop),

kan worden gehouden. Gerealiseerd. Dankzij het verbeterde

flyers, programma brochures en nieuwsbrief: consistente

ticketingsysteem en het publieksonderzoek.

aantrekkelijke vormgeving met behulp van professionele

1.

2.

5.2 Pers

informatie. Deels gerealiseerd. We hebben een

Het Stiftfestival heeft veel persaandacht gehad in lokale en

professioneel marketingbureau ingeschakeld om de

nationale bladen, op internet, TV en op de radio.

social media aanpak te verbeteren, met name met een

•

Landelijke dagbladen: recensie in het NRC (19 augustus).1

aantrekkelijke look & feel in alle posts. De flyer, poster, het

•

Lokale en overige bladen: diverse artikelen in de Tubantia,2

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/19/jubi-

festivalboek en de dagprogramma’s zijn professioneel

lerend-stiftfestival-opent-met-gewaagde-dou-

vormgegeven en vonden gretig aftrek. Door samenwerking

ble-bill-a3970475

met de Nationale Theaterkassa is het ticketingproces sterk

Dichterbij, Twickelblad e.v.a. Deze artikelen kunnen
desgewenst worden opgevraagd,
•

TV: RTV Oost heeft een nieuwsitem aan de repetities voor

verbeterd. Verbeterpunten zitten nog in de optimalisatie

de opera’s gewijd (16 augustus). Ook heeft RTV Oost videos

https://www.tubantia.nl/regio/kasteel-twickel-ver-

van de website en een verbeterde opzet én frequentie van

uitgezonden tijdens het festival.

andert-eenmalig-in-een-operadecor~a2e16d9f/?re-

de nieuwsbrief, beide gepland voor 2020.
•

•

Radio: 2 uitzendingen via de NTR (avondprogramma 31

Versterken marketing via reguliere media: lokale en

augustus), een live radio-interview met Daniel Rowland

landelijke pers: Uitbrengen professionele persberichten

op de NTR (19 augustus), twee interviews op 1Twente (17

https://www.tubantia.nl/regio/stift-

met behulp van een externe professionele partij.

en 19 augustus) en een interview op Radio Hengelo (24

festival-richt-zich-met-masterclas-

Gerealiseerd. Het bestuur heeft voor aanzienlijke

augustus).

ses-op-jeugd~a3db08f5/

persaandacht gezorgd. Zie hieronder.

ferrer=https://www.google.nl/

•
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vormgever en ontwerper met professionele inhoudelijke

Aanzienlijk versterken van de social media aanpak: Uit ons

https://www.tubantia.nl/hof-van-twente/

jaarlijks publieksonderzoek is gebleken dat de belangrijkste

regen-dwingt-stiftfestival-delden-uit-te-wij-

bron van het zich informeren van de bezoekers de social

ken-van-droomlocatie~a73af710/?utm_source=e-

media zijn, met name Facebook, met als goede tweede

mail&utm_medium=sendafriend&utm_campaig-

de lokale media. Versterken van de relatie met sponsoren:

n=socialsharing_web

Het maken van speciaal op sponsoren gerichte informatie,
www.stiftfestival.com

ORGANISATIE EN SAMENWERKING

6 • Organisatie en samenwerking
Bestuur

Beschermvrouwe

Het Stiftfestival wordt georganiseerd door de Stichting Stift

•

Anny Blenken-Blijdestein

International Music Festival. Het bestuur van de stichting functioneert als raad van toezicht en bestaat uit ervaren bestuurders

Samenwerkingspartners

afkomstig uit de regio, zakenleven en de muzieksector en be-

•

Oosten, het Britten Jeugd Strijkorkest, Symfonia Jong

staat uit de volgende leden: Patrice van Riemsdijk (voorzitter),

Twente, Twents Jeugd Symfonie Orkest, Paltival

Rodney Mooij (penningmeester), Jan Walburg (bestuurslid),
Herman Euverman (bestuurslid) en Marcel Wijnen (bestuurslid).

Culturele partners: Consensus Vocalis, Orkest van het

•

Media- en marketingpartners: Concerto Media, BRAVA,
NTR, RTV Oost, Delden Klassiek, Stiftsconcerten Weerselo,
VVV Denekamp en Dinkelland

Organisatie
De organisatie van het Stiftfestival heeft in 2019 een grote pro-

•

Festivallocaties: Stiftskerk te Weerselo, Wilminktheater/

fessionaliseringsslag doorgemaakt met de aanstelling van een

Muziekcentrum te Enschede, Landgoed Twickel en de

zakelijk leider als nieuwe functie en een productieleider. Ook is

Oude Blasiuskerk te Delden, Buitenplaats Landgoed Het

het productieteam uitgebreid met een coördinator transport.

Hakenberg, Rijksmuseum Twenthe, De Museumfabriek in
Enschede, de Oude Watermolen in Hengelo, de Grote Kerk
in Enschede, de Plechelmusbasiliek te Oldenzaal.

De organisatie was als volgt ingericht:
•
•

Artistiek leider: Daniel Rowland

•

Zakelijk leider: Jojanneke van de Weetering

•

Productieleider: Tobias Behnke

•

Social media medewerker: Artica

•

Coördinator bladmuziek: Jessy Meiser

•

Dagproducenten: Jurriaan Pousse, Marit Nijhuis en Mart

Randprogrammering: Film Theater Concordia te Enschede

Heunen
•

Coördinator transport: Ioan Dragos Dimitriu

In totaal waren er 51 vrijwilligers betrokken bij de organisatie
van het festival en boden 11 gezinnen een slaapplek aan als
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gastgezin.
www.stiftfestival.com

FINANCIËN

7 • Financiën
Dankzij een lichte ophoging van de entreeprijzen, de boven
verwachting succesvolle kaartverkoop en toezeggingen van
landelijke fondsen die nog niet eerder het Stiftfestival steunden
hebben we met een veel grotere begroting kunnen werken
dan oorspronkelijk voorzien. Daardoor heeft onder meer de
kostbare productie Dido & Aeneas op de openingsdag doorgang kunnen vinden. Uiteindelijk had de definitieve begroting
een omvang van EUR 220.700,- en hebben we het festival
kunnen afsluiten met winst.
Dankzij de goede reputatie en waardevolle relaties van het
festival hebben we veel sponsoring in natura gekregen. Zo
heeft het Orkest van het Oosten drie musici geleverd voor de
uitvoering van Peter en de Wolf. Een aantal locaties is gratis ter
beschikking gesteld: Landgoed Twickel, Buitenplaats Hakenberg, Museumfabriek, Rijksmuseum Twenthe en de Grote
Kerk in Enschede. Daarnaast hebben we sponsoring in natura
mogen ontvangen van de autoverhuurder en de Jumbo. Een
andere belangrijke besparing maken we door gebruik te maken van gastgezinnen (dit jaar 11), aanvullend op de betaalde
accommodatie.
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www.stiftfestival.com

Dido and Aeneas

Stichting STIFT
International Music Festival (ANBI)
Everloweg 1 7587 MA De Lutte
Info@stiftfestival.com
IBAN: NL20RABO0128252707
KvK: 50126482
Jojanneke van de Weetering (zakelijk leider)
jojanneke@stiftfestival.com
06 – 199 639 59

www.stiftfestival.com
St.-Plechelmusbasiliek

