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Geachte Statenleden,

Aan

Provinciale Staten van

Via deze memo wil ik u graag informeren over de uitkomsten van het constructief

Noord-Brabant

overleg dat wij met philharmonie zuidnederland hebben gevoerd over de
activiteiten die het orkest de jaren 2018 en 2019 uitvoert.

Kopie aan

Van

Op 8 september 201 7 heb ik Provinciale Staten de toezegging gedaan om
constructief met philharmonie zuidnederland in overleg te gaan over hun activiteiten

Gedeputeerde Swinkels
Telefoon

in de jaren 201 8 en 2019 waarin de provincie jaarlijks š1,5 mln subsidie

(073) 681 28 50

beschikbaar stelt. Hierbij heb ik ook toegezegd met het orkest naar de gevolgen
van educatie te kijken.

Email

hswinkels@brabant.nl
Bijlage(n)

In overleg met de philharmonie zuidnederland heeft de philharmonie een gewijzigd
activiteitenplan voor 2018 en 2019 opgesteld. Op basis daarvan zijn wij in overleg
met het orkest tot de prestaties voor de jaren 2018 en 2019 gekomen, wat heeft
geleid tot een subsidiebeschikking. Hierin zijn per kalenderjaar de volgende
prestaties opgenomen:
1.

Het uitvoeren van minimaal 1 15 educatieactiviteiten voor tenminste 9500
leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs in Noord-Brabant;

In 2017 was prestatie 153 educatieactiviteiten voor tü.üüü leerlingen.
2. Ontwikkelen en vormgeven van duurzame samenwerking in dialoog met
AMPA Tilburg;

Voorheen waren 5talentplekken beschikbaar die niet werden ingevuld,
daarom hebben wij opdracht gegeven om samen met conservatorium in
dialoog samenwerking vorm te geven.
3. Wij willen dat u samenwerkingen tot stand brengt met
amateurkunstgezelschappen. In dat kader voert u minimaal 3 activiteiten
samen met amateurkunstgezelschappen (harmonieën/fanfares/brassbands)
uit in Noord-Brabant, bij voorkeur geïntegreerd in symfonische uitvoeringen.
Tevens werkt u minimaal één keer per jaar samen met Brabant Koor,
resulterende in minimaal één gezamenlijke uitvoering;

In 2017 was prestatie 4 activiteiten met HaFaBra en één uitvoering met
Brabant Koor.
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4.

Het verlenen van 28 operabegeleidingen aan Opera Zuid om niet, waarvan
minimaal 8 begeleidingen in Noord-Brabant;

Vanwege planning Opera Zuid zijn dit 8 begeleidingen in Brabant
geworden. In 20ĩ7was prestatie 10, maar deze is middels
wijzigingsverzoek voor20i7aangepast tot 7
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5.

Minimaal 9 jaarlijkse seasonal concerts en/of samenwerkingen met
Brabantse festivals en gezelschappen, waaronder in ieder geval een in
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dialoog tot stand gekomen samenwerking met November Music en
samenwerkingen met Internationaal Vocalisten Concours, Euregio
Jeugdorkest, Stabat Mater en een uitvoering van Opera op de Parade.
Hieronder vallen tevens de Mattheus Passion en/of Nieuwjaars- en
Carnavalsconcerten;

In 2017 was prestatie ĩOsamenwerkingen/seasonalconcerts.
6. Minimaal 3 activiteiten ten behoeve van (het bereiken van) nieuw publiek en
innovatie in Brabant;

In 2017 was prestatie 5 activiteiten.
7. Profilering van symfonische muziekpraktijk in Zuid-Nederland, waarbij
minimaal 33 concerten (familie- en abonnementsconcerten) in Brabant
worden verzorgd;

In 2017 was prestatie 39 concerten.
8. Het in partnerschap versterken van de internationale profilering van Brabant
en Eindhoven in het bijzonder.

Idem als prestatie 2017.
Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
H.AJ.M. Swinkels
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