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Samenvatting
Amerfortissimo is een kamermuziekfestival in Amersfoort, dat in september 2015 haar vijfde verjaardag zal
vieren!
In een week tijd worden op diverse bijzondere locaties in Amersfoort concerten gegeven door combinaties van
professionele musici en jong muzikaal talent. Door een gastvrije en publieksvriendelijke programmering bereikt
Amerfortissimo een groot publiek dat zich open stelt en zich wil laten meeslepen door de mooiste
kamermuziekwerken. Er zijn speciale concerten voor kleuters en kinderen in diverse leeftijdsgroepen. Voor
mensen die niet in staat zijn om de reguliere concerten van Amerfortissimo te bezoeken worden onder de
naam Più Amerfortissimo concerten gegeven in verzorgingshuizen en ziekenhuizen.
Amerfortissimo heeft inmiddels een groot netwerk aan samenwerkingspartners binnen Amersfoort. Door deze
positie binnen o.a. het culturele veld, is Amerfortissimo een belangrijke schakel geworden tussen verschillende
organisaties.
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1. missie
Artistiek leider en initiatiefneemster Lonneke van Straalen zegt zelf over Amerfortissimo:
“   Amersfoort ligt in het hart van Nederland, als het aan mij ligt niet alleen geografisch maar ook muzikaal.
Getogen in Amersfoort kreeg ik mijn eerste vioollessen op de muziekschool. Daarna volgde het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag waar ik mijn Bachelor en Master behaalde bij Vera Beths. Inmiddels woon ik in
Amsterdam en heb ik een drukke praktijk als violiste. Ik speel in de beste orkesten van Nederland met
fantastische musici die bij de top van het Nederlandse muziekleven horen. In binnen- en buitenland word ik
uitgenodigd om te musiceren op kamermuziek festivals. In Amerfortissimo verzamel ik die musici om mij heen
om kamermuziek te laten horen in de stad waar ik ben getogen. Amerfortissimo is meer dan alleen een
kamermuziekfestival: het is mijn passie om deze heerlijke muziek te brengen naar publiek dat minder makkelijk
naar de concertzaal kan komen en om kinderen en jongeren in de ban te laten raken van de mooiste klassieke
muziek, zoals dat ooit met mij gebeurde toen ik opgroeide in Amersfoort en door mijn ouders werd
meegenomen naar concerten in de Sint Aegtenkapel.
In september 2011 heb ik een proefdag georganiseerd met Stichting Internationaal Kamermuziek Festival
Amersfoort. Tijdens deze proefdag zijn er vier concerten gegeven. Na een succesvolle eerste editie heeft in
april 2012 de tweede editie plaatsgevonden met vijf concerten in twee dagen tijd. Tijdens deze edities hebben
we circa 900 enthousiaste bezoekers mogen ontvangen in de Sint Aegtenkapel. In april 2013 vond
Amerfortissimo plaats van 13 t/m 21 april en is het festival uitgebreid met meerdere concerten op
verschillende locaties als Kamp Amersfoort, Museum Flehite en Leerhotel Het Klooster. In april 2014 vond de
vierde editie plaats met als resultaat bijna een verdubbeling van het aantal bezoekers. Voor mij het bewijs dat
Amerfortissimo niet meer weg te denken is. In september 2015 vieren wij een jubileum editie!
Voor mensen die niet in staat zijn om de reguliere concerten te bezoeken organiseert Amerfortissimo
concerten onder de naam Più Amerfortissimo. Letterlijk vertaald; meer Amerfortissimo. Hiermee brengen wij
muziek naar mensen in verzorgingshuizen en ziekenhuizen. Daar vinden we een publiek dat het leven op een
andere manier (be)leeft en ervaren wij als musici intens wat muziek voor hen kan betekenen. Tijdens de edities
2012/2013 speelden we in het Meander Medisch Centrum en op GGZ locatie Zon & Schild. Tijdens editie 2014
werd hier een locatie aan toegevoegd, ABRONA in Huis ter Heide. Het concert in het Meander Medisch
Centrum werd live uitgezonden via het televisiekanaal. Hierdoor hebben ook de patiënten op andere locaties
van het ziekenhuis het concert kunnen volgen. Tot nu toe zien alle betrokkenen op de Più Amerfortissimo
locaties ons graag terug. Meestal komt zelfs de vraag of we elke week een concert komen geven.
Amerfortissimo staat voor kamermuziek, educatie en ontmoeting. Het festival biedt een podium aan
ensembles, gevormd door jong talent uit Amersfoort. Zij delen het podium met professionele musici.
Talentontwikkeling is voor mij belangrijk, niet alleen voor de toekomst van de muziek zelf, maar ook als vorm
van   publieksuitbreiding.   Niet   ieder   kind   dat   enthousiast   musiceert,   gaat   zoals   ik   later   ‘het   vak   in’.   Wel   leidt  
muziekbeoefening op jeugdige leeftijd vaak tot een levenslange liefde voor deze vorm van podiumkunst. In
Amersfoort wordt op hoog niveau muziekonderwijs gegeven. Door de ontmoeting met professionele musici wil
ik talentvolle jonge musici in Amersfoort motiveren en inspireren. Die jeugdige muzikanten vind ik door samen
te   werken   met   het   Amersfoorts   Jeugd   Orkest   en   de   regionale   muziekschool   ‘Scholen   in   de   Kunst’.   Ook  
ontwikkel ik ieder jaar een nieuwe muziektheatervoorstelling voor de allerkleinste bezoekers; peuters en
kleuters.
De  concerten  zijn  ieder  op  de  bijbehorende  ontmoeting  afgestemd.  Ik  bedenk  programma’s  waarbij  iedereen  
zich thuis en aangesproken kan voelen. Ze duren maximaal een uur en worden toegelicht en op een heel
aantrekkelijke manier gepresenteerd door de musici zelf of door o.a. Radio 4 presentatoren Maartje Stokkers
of Hein van Eekert. De programmering is afwisselend en aantrekkelijk voor een brede groep van
muziekliefhebbers. Wat en hoe we spelen is echter steeds van de hoogste kwaliteit. Het repertoire wordt niet
‘verpopt’   of   ‘aangelengd   met   een   beetje   water’.   Ik   geloof   in   de   zeggingskracht   van   het   geweldige   repertoire  
voor  klassieke  kamermuziek.  Meer  en  nieuw  publiek  laten  delen  in  mijn  liefde  voor  dit  repertoire  is  mijn  doel.”
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2. positionering
Amerfortissimo is een welkome aanvulling gebleken op het aanbod van kamermuziek in Amersfoort zonder
afbreuk te doen aan reeds bestaande initiatieven en reguliere programmering. De editie 2012 en 2014 viel
samen met een concert in de succesvolle serie Verrassend Klassiek van pianist Frank Oppedijk. Zowel het
familieconcert in het festival Amerfortissimo als het concert bij Verrassend Klassiek dat op hetzelfde moment
plaatsvond was uitverkocht. Daarmee werd aangetoond dat het volume aan liefhebbers van klassieke muziek in
Amersfoort, mits er met duidelijke profielen geprogrammeerd wordt, niet snel uitgeput is. In april 2013 hebben
beide festivals hun krachten gebundeld en een Familieconcert getiteld Reis om de wereld ontwikkeld en
uitgevoerd.
Amerfortissimo versterkt de band met Amersfoort door het aangaan en verdiepen van samenwerkingen met
verschillende organisaties en locaties. Het Amersfoorts Jeugd Orkest en Scholen in de Kunst spelen hierin een
belangrijke rol. Dit verstevigt de positie van Amerfortissimo en zorgt voor een groeiend publieksbereik binnen
en buiten Amersfoort.
Amerfortissimo speelt zich af binnen het tijdsbestek van een week in september en daarmee is geen sprake van
concurrentie met het Havik-festival eind juni. Met Theater de Flint is in de afgelopen jaren een nauwe
samenwerking tot stand gebracht , waarin Amerfortissimo een eigen profiel en programmering heeft en er op
het terrein van marketing, publiciteit en kaartverkoop afstemming plaatsvindt.
Landelijk gezien groeit Amerfortissimo van relatieve nieuwkomer naar de vaste kern van kamermuziekfestivals
(o.a.  Eindhoven,  Almere,  Den  Haag,  Schiermonnikoog,  Delft,  Hoorn,  ‘t  Stift).  Door  de  goede  samenwerking  met  
Radio 4 en de medewerking van presentatoren Maartje Stokkers en Hein van Eekert heeft Amerfortissimo ook
buiten de regio betrekkelijk snel bekendheid gekregen. In de landelijke media valt Amerfortissimo op als een
eigenzinnig festival. Het is inmiddels een goede traditie dat Lonneke op de laatste zondagochtend voor het liveprogramma Spiegelzaal te gast is. Inmiddels   hebben   meerdere   programma’s,   uitgezonden   door   Radio   4,  
aandacht geschonken aan Amerfortissimo. Daarmee krijgt niet alleen het festival zelf, maar ook Amersfoort als
stad met een levendige muziekcultuur een landelijke uitstraling.
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3. programmering
De programmering van Amerfortissimo kent vier pijlers:
a. hoogwaardige artistieke programmering
Met haar reputatie als violiste en goede contacten weet Lonneke van Straalen zich te omringen door
de top van de jonge generatie Nederlandse musici.
Hierbij hoort sinds editie 2013 ook een nieuwe compositie die in opdracht van Amerfortissimo
geschreven wordt. In 2013 werd het Chamber Concerto van Thomas Beijer zeer enthousiast
ontvangen. In 2014 schreef Max Knigge een fantastische compositie voor vijf strijkers en blazers. Voor
editie 2015 zal saxofonist/componist Maarten Ornstein een opdracht compositie schrijven. Hij
baseert zijn nieuwe werk op  het  proces  van  de  ontdekking  van  het  ‘Higgs’  deeltje.  Maarten en Lonneke
hebben een nauwe samenwerking en hebben inmiddels contact met het CERN in Zwitserland die deze
wereldpremière zal ondersteunen.
b. gastvrijheid en publieksvriendelijkheid
Van meet af aan is Lonneke van Straalen er in geslaagd een sfeer te creëren die herkend wordt als
publieksvriendelijk en gastvrij. Haar musici raken niet van slag als jonge kinderen hoorbaar enthousiast
reageren op een strijkkwartet van Mozart. De presentatie richt zich niet alleen op kenners maar ook
op een publiek dat zich open stelt en zich wil laten meeslepen door muziek van de grote meesters.
Vast onderdeel van het festival is de serie Più Amerfortissimo, de concerten in de zorginstellingen GGZ
locatie Zon & Schild, Meander Medisch Centrum en ABRONA. Hier wordt (zowel in de instellingen zelf
als via het interne TV-kanaal) een publiek bediend dat niet zelf in staat is de locatieconcerten te
bezoeken. Gastvrijheid krijgt een concrete invulling bij de programmaonderdelen waarin het publiek
getrakteerd wordt op zeer vriendelijk geprijsde consumpties en aantrekkelijke arrangementen met
horeca ondernemingen op loopafstand van de concertlocaties.
c. ontmoeting met musicerende kinderen/jongeren
Niets is zo inspirerend voor kinderen/jongeren die zelf muziek maken als de ontmoeting met een
‘prof’.   Deze   ontmoeting   staat   dan   ook   centraal   in   Amerfortissimo en de samenwerking met het
Amersfoorts Jeugd Orkest en   ‘Scholen   in   de   kunst’. De jeugdige musici worden in een voortraject
voorbereid op deze ontmoeting. Deze masterclasses en repetities zijn openbaar en gratis toegankelijk.
Tijdens het festival werken ze samen met professionele musici met wie ze – en dat is tamelijk uniek,
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daarna het podium mogen delen. Tijdens Amerfortissimo editie 2015 spelen leden van het
Amersfoorts Jeugdorkest op 4 september het concert Religieuze Inspiratie in Leerhotel Het Klooster en
op 6 september tijdens één van de concerten in de St Aegtenkapel. Op 6 september laten de
leerlingen  van  ‘Scholen  in  de  Kunst’  horen wat zij geleerd hebben tijdens de masterclass.
Een bijzonder onderdeel van het programma is een muziektheatervoorstelling voor kinderen die
Lonneke van Straalen elk jaar maakt speciaal voor de allerjongste muziekliefhebbers: kleuters en jonge
kinderen. Op 6 september 2015 staat een Muzikaal verhaal geprogrammeerd met de tweestemmige
inventies van J.S. Bach.  De  voorstelling  heet  “Buren”  en  is  geschikt  voor  kinderen  vanaf  4  jaar.
Op  5  september  ’s  middags  programmeert  Amerfortissimo  i.s.m. de Ambitus Foundation een concert
waarin het orgel centraal staat. Dit concert is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Hierbij maken
kinderen op een speelse en toegankelijke manier kennis met dit bijzondere instrument.
d. locatie gerichte programmering
Amerfortissimo zoekt zijn publiek op door niet alleen in de prachtige St Aegtenkapel concerten te
organiseren, maar ook op locaties die door hun eigen karakter uitnodigen om daar bijzondere
muziekstukken ten gehore te brengen: Kamp Amersfoort, Museum Flehite, ‘Scholen   in   de   Kunst’  
locatie Eemhuis, Leerhotel Het Klooster.
In Leerhotel Het Klooster kunnen meer bezoekers terecht dan op de andere locaties. Vorig jaar is hier
het festival geopend met ongeveer 300 luisteraars. Hier vindt tijdens editie 2015 weer het
openingsconcert i.s.m. het Amersfoorts Jeugdorkest plaats. Leerhotel Het Klooster biedt de bezoekers
een diner -arrangement aan. Afgelopen editie is hier door 1/3 van de bezoekers gebruik van gemaakt.
Dit schept een intieme sfeer en biedt bezoekers de mogelijkheid van een complete avond uit te
genieten.
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4. opzet
Het festival heeft inmiddels een herkenbaar profiel. Binnen dat profiel is er ruimte om te variëren of
onderdelen verder te ontwikkelen. Het concept van het programma van Amerfortissimo editie 2015 is als volgt:
Zaterdag/zondag 29 en 30 augustus
Openbare repetities Amerfortissimo/Amersfoorts Jeugdorkest
Maandag/dinsdag 31 augustus en 1 september
Masterclasses ensembles Scholen in de Kunst
Openbare repetities Amerfortissimo/Amersfoorts Jeugdorkest
Woensdag 2 september
Lunchconcert in de St Aegtenkapel
“Tsjechië”
Più Amerfortissimo concerten in zorginstellingen, middag en avond
Donderdag 3 september
Openbare repetities Amerfortissimo/Amersfoorts Jeugdorkest
Huiskamerconcert
Vrijdag 4 september
Concert in Leerhotel het Klooster
“Religieuze  Inspiratie”
Zaterdag 5 september
Inloopdag St Aegtenkapel, hele dag gratis toegang
Masterclasses ensembles Scholen in de Kunst
Openbare repetities Amerfortissimo/Amersfoorts Jeugdorkest
Openbare repetities professionele kamermuziek ensembles
Diverse Huiskamer Concerten. Locaties/Huiskamers n.t.b.
Concert voor kinderen waarin het orgel centraal staat, Amerfortissimo i.s.m. de Ambitus Foundation
Locatie n.t.b.
Concert in de St Aegtenkapel
“La  Folia”
Concert in de St Aegtenkapel/of andere locatie
“Verklärte  Nacht”
Zondag 6 september
5 concerten in de St Aegtenkapel
9.30u “Buren”  Muzikaal  verhaal  voor  kinderen
11.30u “Miniatuur  Symfonie”
14.00u “De kracht van Amersfoort” (presentatie ensembles Scholen in de kunst)
16.30u “Dutch  Cookies”,  Wereld première opdracht compositie Maarten Ornstein
20.15u Slotconcert “Live  Jukebox”
Kernwoorden voor de programmering van editie 2015 zijn Jong Talent (Amersfoorts Jeugdorkest, Scholen in de
Kunst), bij Amersfoorters thuis (Huiskamer Concerten) Muziek voor iedereen (concerten voor kinderen op 5 en
6 sept) Nieuw werk (opdrachtcompositie, nieuwe arrangementen) Publiek bepaalt (Live Jukebox als
slotconcert) en werk van enkele Tsjechische componisten om de link van Amersfoort met haar zusterstad
Liberec te benadrukken.
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5. innovatie
Een klassiek kamermuziekfestival heeft banden met het verleden door het uitvoeren van muziek die lang
geleden geschreven is. Ondanks dit gegeven kent Amerfortissimo innovatieve aspecten en heeft het een
vernieuwende uitstraling:
-

-

-

klassieke muziek wordt door jonge enthousiaste musici gebracht op een wijze waarin het plezier in
muziek  maken  voorop  staat  en  ‘het  verstand  hebben  van’  of  ‘reeds  ingewijd  zijn  in’  geen  rol  speelt.  
de   programma’s   die   Lonneke   van   Straalen   samenstelt,   bieden   ruimte   aan   vernieuwing   en onbekend
werk, o.a. door de compositie-opdracht die zij verleent.
Lonneke van Straalen maakte in samenwerking met Muziekzomer Gelderland muziektheater voor
jonge kinderen. Zij oogstte succes met Prinses Gezocht (2009) gebaseerd op het gelijknamige
kinderboek van Joke Reijnders en met haar eigen verhalen Geen golf is mij te hoog (2011) en Vreemde
Vogel (2014). In 2015 staat Buren (2014) geprogrammeerd.
Het educatieve onderdeel van het programma wordt vernieuwend ingevuld. De société Gavigniès, die
is gespecialiseerd in het opzetten van educatieve programmering, ondersteunt Amerfortissimo
financieel en in natura met hun expertise.
Na vier edities blijkt dat vooral de toelichtingen tijdens de concerten een positieve werking hebben op
het publiek.
De ontmoeting tussen publiek en musici na afloop wordt zeer gewaardeerd en beperkt de afstand
tussen beide werelden tot een minimum.
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6. ondernemerschap
Het organiseren van een kamermuziekfestival getuigt in deze tijd niet alleen van artistieke moed maar valt of
staat met ondernemerschap. Ondernemerschap dat erop gericht is een zo groot mogelijk deel aan
publieksinkomsten te verwerven. Toch wil de initiatiefneemster dat het festival laagdrempelig blijft, ook voor
wat betreft de entreeprijzen. Een gedifferentieerd prijsbeleid is een van de instrumenten om deze tegenstelling
economisch te vertalen. De onderdelen van de programmering gericht op jeugd/participatie zullen gratis of
met korting toegankelijk zijn. Voor de onderdelen waar een publiek van liefhebbers verwacht mag worden
zullen toegangsprijzen gelden die marktconform zijn. Voor Amerfortissimo editie 2015 gaat de kaartverkoop in
mei 2014 van start via de website van het festival
Een  deel  van  de  sponsoring  is  gericht  op  het  ‘in  de  watten  leggen’  van  het  publiek  door  arrangementen  op  het  
terrein van culinaire verrassingen en kortingen in de horeca. Samengewerkt wordt met het ROC Leerhotel Het
Klooster, Café van Zanten, Restaurant Tollius en brouwerij De Drie Ringen. Het festival wordt ondersteund door
een club van trouwe Vrienden van Amerfortissimo die met speciale arrangementen bereid gevonden worden
om met donaties bij te dragen aan dit initiatief. Iedere   financiële   ‘Vriendschap’   kent   verschillende   privileges  
variërend van korting op concertkaarten tot een speciaal Vriendendiner en Concert in huis. Inmiddels bouwt
Amerfortissimo door deze Vrienden ook een kern van vaste bezoekers op.
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7. marketing en publiciteit
De marketing van Amerfortissimo wordt afgestemd op de volgende karakteristieken:
- Lonneke van Straalen brengt als succesvol violiste een nieuwe generatie topmusici naar de stad waar
zij getogen is voor kamermuziek concerten op het hoogste niveau.
- Zij is jong en ondernemend en weet jeugdige muzikanten te inspireren en kinderen te motiveren om
ook muziek te gaan maken.
- Het festival bereikt nieuw publiek met een aantrekkelijke programmering in diverse settingen en
locaties.
Op basis van bestaande kennis en de ervaringen van de afgelopen edities worden de volgende lokale
(Amersfoort en directe omgeving) publieksgroepen geattendeerd op ons aanbod:
-

-

liefhebbers van klassieke muziek
liefhebbers van kamermuziek
kinderen/jongeren die een muziekinstrument bespelen en daarbij georiënteerd zijn op klassieke
muziek
ouders/familieleden van kinderen die muziekles hebben
muziekliefhebbers in brede zin die zich door de combinatie van ongewone locaties en
publieksvriendelijke acties of gastvrijheid laten overhalen tot het bijwonen van laagdrempelig aanbod
van optredens door bevlogen jonge musici
muziekliefhebbers in brede zin die het leuk vinden om kinderen/jongeren te horen/zien die
muziekinstrumenten bespelen

De volgende publiciteitsmiddelen worden ingezet om deze publieksgroepen opmerkzaam te maken op
Amerfortissimo:
- PR/Marketing plan laten ontwikkelen door een extern adviseur/een PR/marketing medewerker inhuren.
- persbericht sturen naar de landelijke media gericht op een vooraankondiging/interview of uitnodiging van
recensenten
- free publicity op Radio 4 in Viertakt en Spiegelzaal en  bij  aankondigingen  in  programma’s  die  de  ‘agenda’  van  
de week de revue laten passeren
- free publicity in huis-aan-huis bladen in Amersfoort en omgeving
- flyers en posters, te verspreiden op plaatsen die door gedefinieerde publieksgroepen bezocht worden
- een  ‘publiciteits-pact’  met  Theater  De  Flint , met vermelding in seizoens-brochure
- website Amerfortissimo en de daaraan verbonden digitale nieuwsbrief
- zichtbare aanwezigheid in de stad zoals het plaatsen van banieren bij festival-locaties
- T-shirts en gadgets met het logo van het festival gedragen door vrijwilligers en medewerkers ter verhoging
van de zichtbaarheid in de stad.
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8. cultural governance
Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Amersfoort is de rechtspersoon achter Amerfortissimo. Het
bestuur wordt gevormd door:

mevrouw Saskia Hallenga
Manager Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
de heer Jacco Minnaard

Projectmanager NedPhO GO!
de heer Gilbert Pluym
Directeur levensverzekeringsmaatschappij Onderlinge 's-Gravenhage en herverzekeringsmaatschappij
De Hoop
de heer Frederik van de Werfhorst
Lid Raad van Bestuur Zorg goed Brabant, voorzitter Raad van Bestuur Brabant Zorg
mevrouw Lydia Meijer
Advocaat Assum-Delft advocaten
mevrouw Hetty Hessels
Gemeenteraadslid VVD Amersfoort
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9. contactgegevens
Stichting Internationaal Kamermuziek Festival Amersfoort
Weverssingel 35
3811 GK Amersfoort
Lonneke van Straalen – artistiek leider
Floor de Wit – productieleider
Marieke Vos – medewerker productie en kaartverkoop
contactpersoon:
Lonneke van Straalen,
Woestduinstraat 131 HS
1059 ST Amsterdam
tel: 06 43544188
lonnekevanstraalen@hotmail.com
www.amerfortissimo.nl
bankrelatie: 1368.71.984 t.n.v. Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Amersfoort
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