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PROFIEL 
 

MISSIE 
 
Pynarello is een in Utrecht gevestigd collectief, gevormd door een hechte groep musici. Een 
kern van twintig avonturiers, met een eigen stijl, unieke talenten en een breed scala aan 
achtergronden. Van ervaren orkestmusici, tot talentvolle jonge spelers, toppers uit de 
jazzscene en kamermuziekmusici. Pynarello kijk naar de betekenis en actualiteit van muziek 
in de 21e eeuw en benadert het beschikbare materiaal met een grenzeloze blik. Pynarello 
experimenteert met tradities, conventies, vorm en inhoud waardoor een laboratorium 
ontstaat, binnen én buiten de concertzalen. Bij dit experiment wordt het publiek betrokken 
door de afstand tussen musici en bezoekers letterlijk en figuurlijk zo klein mogelijk te maken.  
 
Pynarello durft zekerheden los te laten. Partituren zijn leidend en worden ieder project 
opnieuw uitgeplozen door alle musici, waardoor iedereen verantwoordelijkheid kan dragen 
en bladmuziek op het podium overbodig wordt. Individuele musici nemen 
verantwoordelijkheid voor hun eigen partij en het geheel. Zij nemen om de beurt een leidende 
rol op zich. Door een flexibele en staande concertopstelling, zonder obstakels zoals lessenaars, 
stoelen of een dirigent, ontstaat nog meer fysieke vrijheid.  
 
Als collectief heeft Pynarello een werkvorm gevonden waarin musici elkaar continu bevragen. 
Geen huisje is heilig. Wel is er een gemeenschappelijk doel: de muziek waar wij zoveel van 
houden, stokoud en zeer nieuw, elke keer opnieuw uitvinden, in een nieuw daglicht zetten, 
en daar de reacties van ons publiek serieus in te betrekken. Het publiek wordt 
ondergedompeld in een overweldigende ervaring. Pynarello experimenteert voortdurend met 
hoe ze dat kan doen. Soms worden daarbij misschien prachtige planken misgeslagen, maar op 
andere momenten kust ze de spijker op haar kop. Pynarello stelt zich als doel om te 
onderzoeken waar verandering mogelijk is en is daarbij pionier in onderzoek naar vernieuwing 
en verandering, vertrekkend vanuit een basis van ambachtelijke tradities.  
 
De organisatie van Pynarello is samengebracht in een werkgroep van zes gedreven musici, 
vanuit het ideaal om als collectief in brede zin te functioneren.  
 

‘Zo’n coherente Vijfde heb je nog nooit gehoord: elke muzikant weet op elk moment 
precies wat hij doet en waarom. Pynarello bewijst met dit eerste optreden werkelijk de 

concertpraktijk te vernieuwen.’ Frits van der Waa, De Volkskrant  
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DNA 
 
Oprichter Lonneke van Straalen heeft met Pynarello sinds 2017 een levend laboratorium van 
én voor topmusici ontwikkeld. Pynarello onderzoekt hoe je als democratisch collectief 
symfonische muziek eigen maakt, zonder baas, zonder één iemand die vertelt hoe het moet. 
Het is een flexibel collectief, in zowel verschijningsvorm, presentatie als programmering.  
 

Pynarello stelt het proces centraal. Verandering is geen doel op zich. Er wordt veranderd als 
het de muziek ten goede komt. Zo stonden musici bij Pynarello speelt Beethovens Vierde 
kriskras door elkaar, terwijl de vioolgroepen in Pynarello speelt Haydn juist bij elkaar stonden, 
omdat dat muzikaal het beste resultaat opleverde. Pynarello speelt veel uit het hoofd, maar 
alleen als dat van toegevoegde waarde is in de muzikale communicatie, met elkaar en met het 
publiek. De intrinsieke waarden en krachten van individuele musici zijn het uitgangspunt. 
Iedere musicus mag op een eigen wijze op het podium verschijnen.  

 

‘Er staan echte vioolmeisjes tussen met lang blond haar, er zijn hipsterknotjes, maar er is 
ook een genderfluïde strijker met half weggeschoren haar en een rode rok over zijn 

maillot. Welkom bij Pynarello.’ Peter van der Lint, Trouw  

 

Pynarello is enerzijds een speeltuin voor klassiek orkestspel en klassiek orkestrepertoire, in de 
zoektocht naar een radicaal andere benadering van bestaande tradities. Anderzijds zoekt 
Pynarello het experiment en artistieke vernieuwing op door interdisciplinaire 
samenwerkingen aan te gaan met geestverwanten. Dit uit zich bijvoorbeeld in producties met 
romancière Franca Treur in Pynarello speelt Haydn en met theatermaakster Marjolijn van 
Heemstra in De mis van Pynarello en Voyagers. Ook in de muzieksector zoekt Pynarello naar 
nieuwe verbindingen. Door jazzgitarist en tweevoudig Edisonwinnaar Reinier Baas een vijfde 
deel te laten schrijven voor Dvořáks negende symfonie, voor het project De Nieuwe Wereld. 
Of door in unieke samenwerking met ‘neobrassformatie’ Gallowstreet een compleet gevulde 
Grote Zaal van het Concertgebouw te laten dansen tijdens het project Gallowstreet Royale & 
Pynarello. Beide pijlers (een radicaal andere benadering van bestaande tradities en het zoeken 
naar experiment en artistieke vernieuwing) vormen samen op gelijke voet het fundament 
onder Pynarello. 

 
‘Geen bladmuziek. Geen concertkleding. Geen dirigent. Geen orkestopstelling. De 

dynamiek die dat alles oplevert was geweldig voel- en hoorbaar tijdens Pynarello’s debuut 

in het Muziekgebouw aan ’t IJ’ Peter van der Lint, Trouw 

 
 



5 
 
 

ONTDEKKINGSTOCHT 

Musici  

Een symfonie uitvoeren zonder bladmuziek vergt vertrouwen, in jezelf en 
in elkaar. Door dit vertrouwen durven musici risico’s te nemen. Uit het 
hoofd spelen vergt lef. Juist zonder bladmuziek hebben musici op het 
podium meer ruimte om met elkaar en het publiek te communiceren. Een 
staande opstelling geeft musici de mogelijkheid om te bewegen. Door de 
fysieke vrijheid die musici ervaren, kunnen zij naar voren stappen op het 
moment dat zij een solo spelen. Alle musici dragen een gedeelde 
verantwoordelijkheid over de interpretatie en zeggingskracht van het 
repertoire. Alle musici worden ieder project opnieuw gestimuleerd om hun 
individuele kwaliteiten maximaal in te zetten.  

Omdat symfonieën zonder dirigent gespeeld worden, geven spelers met 
een leidende partij om beurten inzetten aan de rest van de musici en 
bepaalt het collectief muzikale aspecten zoals tempo, timing en muzikale 
richting. Deze gedeelde verantwoordelijkheid creëert een gevoel van 
eigenaarschap. Een veilige sfeer tijdens het repetitieproces zorgt ervoor dat 
er op een democratische manier samengewerkt kan worden. Zo leren we 
als musici van elkaar en ontwikkelen we ook ons eigen talent: peer-to-peer 
learning.  

Talentontwikkeling: Session for Students 
 
De Pynarello Filosofie wordt ook gedeeld met conservatoriumstudenten, 
tijdens de Session for Students. Sinds 2018 laat Pynarello studenten kennis 
maken met haar werkwijze. Studenten draaien mee tijdens een repetitie 
en dragen evenveel verantwoordelijkheid als Pynarello musici. Zo worden 
bijvoorbeeld twee delen uit een symfonie uitgelicht waarbij studenten 
muzikale inbreng mogen geven, hoofdrollen spelen en worden 
gestimuleerd uit te proberen of hun ideeën werken met het volledige 
ensemble. Er is geen openbaar concert verbonden aan deze sessie. Er 
wordt een optimale beleving voor studenten gecreëerd in een veilige 
omgeving. Vanwege grote interesse vanuit studenten wordt dit onderdeel 
de komende jaren uitgebreid. Talentvolle studenten die aan meerdere 
sessions hebben deelgenomen en passen bij het collectief, worden 
uitgenodigd om deel te nemen aan een Pynarello project.   
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Publiek 

Het onderzoeken naar en afwijken van bestaande conventies maakt Pynarello aantrekkelijk 
voor publiek. Luisteraars komen geen leeuwen en olifanten bekijken in een dierentuin; ze 
willen op safari samen met de musici. Publiek mag zich in alle vrijheid uiten tijdens een 
optreden. Publiek voelt zich op zijn gemak, herkent zich in musici op het podium die allemaal 
in eigen kleding staan. De één op sneakers en in spijkerbroek, de ander op hoge hakken en in 
galajurk. Publiek ervaart een gevoel van inclusie en herkenning, en voelt zich welkom. 

‘De nabijheid van Pynarello zorgt voor inclusiviteit, het gevoel dat ze voor jou spelen.’ 
Peter van der Lint, Trouw 

De uitnodiging van musici aan het publiek om tijdens een concert tussen de musici op het 
podium te zitten, versterkt dit gevoel nog meer. Luisteraars worden in de muziek gezogen. Na 
afloop van concerten horen musici vaak terug dat het publiek nooit eerder zo’n intens gevoel 
ervaren heeft.   

6 
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Repertoire 

 

In repertoire vervaagt Pynarello geen grenzen. Het woord 
‘grenzen’ impliceert dat er scheidslijnen zijn, terwijl musici van 
Pynarello niet in hokjes denken. Muziek van Mozart wordt 
moeiteloos gecombineerd met stukken van jazzgitarist Jesse van 
Ruller, nieuwe delen worden toegevoegd aan bestaande klassieke 
symfonieën. Pynarello streeft naar een grote zeggingskracht met 
een eigen muzikaal spectrum.  

 

Ook andere disciplines worden moeiteloos met elkaar verweven; 
Pynarello combineert oude muziek met nieuwe literatuur en biedt 
met nieuwe noten een hedendaagse reflectie op oude verhalen. 
Om deze verhalende context mogelijk te maken zoekt Pynarello 
voor deze projecten naar verbindingen met geestverwanten uit 
verschillende disciplines. Grote universele thema’s presenteren 
we als persoonlijke herkenbare muzikale verhalen. Door de 
verbinding van interdisciplinaire vormen ontstaat er een optelsom 
die de afzonderlijke disciplines overstijgt. 

 

Musici dragen ideeën aan voor programma’s bij de werkgroep. De 
werkgroep overlegt met elkaar en neemt beslissingen over 
definitieve concertprogramma’s.  

 

‘De combinatie van Haydns muziek met de woorden van Franca 
Treur werkt hier bijzonder goed. Beide partijen zingen hun eigen 

lied, dat plots en onverwacht verstrengeld raakt.’ Persis 
Bekkering, De Volkskrant (2018) 

 
Evalueren 
Na afloop van ieder project krijgen alle musici een 
enquêteformulier met vragen over artistieke kwaliteit en inhoud, 
financiële tegemoetkoming en ruimte voor opbouwende kritiek en 
nieuwe ideeën. Met veel concertlocaties wordt geëvalueerd in een 
gesprek. Dit bleek de afgelopen jaren succesvol. Door een goede 
samenwerking met programmeurs kunnen we de komende jaren 
vaste concertseries realiseren in tien concertzalen.  
 
Door middel van de evaluaties hebben we veel over en van onszelf 
kunnen leren, en bij ieder nieuw project verbeteringen kunnen 
toepassen.  
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KERNDOELEN 

Pynarello wil de komende jaren haar onderscheidende rol in het culturele landschap 
verankeren, waarin het proces en onderzoek centraal staan. Dit doen we op de volgende 
manier: 

- Concerten geven van muzikale topkwaliteit, in een opstelling waarin staand 
gemusiceerd wordt, uitgevoerd op een manier die publiek nog niet eerder heeft 
meegemaakt; 

- een groot en breed publiek bereiken met onorthodoxe concertprogramma’s via 
liveconcerten en via internet; 

- waar mogelijk spelen zonder bladmuziek, om maximale communicatie tussen spelers 
onderling, en tussen musici en het publiek te creëren; 

- een relatie tussen musici en publiek opbouwen, behouden en intensiveren; 
- een muzikaal laboratorium bieden aan musici, ruimte geven aan experiment en 

verdieping; 
- ieder eindproduct een eigen signatuur geven, onderscheidend maar herkenbaar als 

Pynarello-product; 
- samenwerken met geestverwanten zowel binnen als buiten de muzieksector: jonge 

componisten, tekstschrijvers en theatermakers; 
- nieuwe muziek een platform geven, in de vorm van composities en arrangementen; 
- inspirator en influencer zijn voor andere organisaties in het culturele veld en 

daarbuiten;  
- conservatoriumstudenten bekend maken met de Pynarello Filosofie; 
- het actief bereiken van kwetsbare mensen in de samenleving zoals in onze 

samenwerking met The Mystifiers, een amateurcollectief bestaande uit dak- en 
thuislozen en mensen in de periferie van de geestelijke gezondheidszorg; 

- de organisatie klein houden binnen een werkgroep van musici, waardoor 
eigenaarschap en de inzet van verschillende talenten maximaal worden benut; 

 

 

 

 

17 
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VERANKERING PROVINCIE UTRECHT 
 
Sinds haar oprichting is Pynarello, met meer dan 90 gegeven concerten, een vaste gast in de 
grote concert- en theaterzalen van Nederland. Met de stad Utrecht als thuisbasis speelt het 
collectief haar producties middels landelijke tournees. Pynarello richt zich de komende jaren 
op een verdere verankering in de provincie en regio Utrecht. In de steden Utrecht en 
Amersfoort zijn er kansen om een unieke aanvulling te zijn op het huidige culturele aanbod. 
 
Als flexibel collectief is Pynarello ideaal voor de regio; van groot symfonisch werk tot 
kleinschalige samenwerking met regionale theatermakers, van klassieke ‘hits’ tot nieuw cross-
overwerk. Concerten op buitenlocaties en café’s, van winkelcentra tot kerken, concert- en 
theaterzalen. 
 

STAD UTRECHT 
Pynarello is toegankelijk voor álle Utrechters. Sinds de oprichting van Pynarello is 
TivoliVredenburg een vaste partner. Naast concerten biedt TivoliVredenburg ruimte voor 
vergaderingen en repetities. Concerten in de Hertz (middenzaal) verkopen inmiddels steevast 
uit. Tijdens twee edities van Pieces of Tomorrow Festival, gericht op een jong publiek, was 
Pynarello geprogrammeerd als hoofdact met 4 korte concerten per editie. Vanaf 2021 speelt 
Pynarello ook in de Grote Zaal. We streven ernaar om zoveel mogelijk te verbinden met 
publiek, óók op grotere afstand. In augustus 2020 organiseerden enkele musici, als knipoog 
naar de geannuleerde Vuelta start, een ‘Tour de Pynarelli’ in verschillende steden door het 
land. De aftrap vond plaats in Utrecht en Amersfoort. Door te spelen op locaties die 
verschillende soorten publiek aantrekken, zoals De Nijverheid, de Metaal Kathedraal en de 
Domkerk, probeert Pynarello haar publieksbereik binnen de stad en in de provincie te 
verstevigen. Andere speellocaties in Utrecht zijn de Stadskamer (gratis toegang) in Hoog 
Catharijne en BAK – basis voor actuele kunst.  
 
In 2018 is een start gemaakt met de ‘Session for Students’, in samenwerking met HKU Utrechts 
Conservatorium. Studenten draaien mee tijdens een repetitie en dragen evenveel 
verantwoordelijkheid als Pynarello-musici. Er is geen openbaar concert verbonden aan deze 
sessie. Er wordt een optimale beleving gecreëerd voor de deelnemers in een veilige omgeving.  
In het voorjaar van 2022 is Pynarello onderdeel van de eerste editie van SNAAR. SNAAR is een 
nieuw tweejaarlijks Utrechts festival dat de verbinding tussen muziek en wetenschap zoekt en 
centraal laat staan. Dit gebeurt zo veel mogelijk op een interactieve, participerende manier; 
publiek wordt in sommige gevallen zelf(s) proefkonijn! 
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STAD AMERSFOORT 
De stad Amersfoort heeft een rijke en levendige muziekcultuur. Er zijn amateur- en 
symfonieorkesten, tientallen koren en een actieve muziekschool Scholen in de Kunst. Het 
Amersfoorts Jeugdorkest biedt sinds 1962 een leerschool en podium voor getalenteerde 
musici. Het ontbreekt Amersfoort echter aan een professioneel orkest. In deze behoefte wil 
Pynarello vanaf 2020 graag voorzien. Als flexibel collectief is Pynarello ideaal voor Amersfoort; 
van groot symfonisch werk tot kleinschalige samenwerking met theatermakers, van klassieke 
‘hits’ tot nieuw cross-overwerk. Een inspirerende mix van nieuw en oud, passend bij de stad 
Amersfoort. 
 
Na het debuut van Pynarello in De Veerensmederij wordt de behoefte aan een professioneel 
orkest in Amersfoort bevestigd; het concert is helemaal uitverkocht! Het Amersfoorts publiek 
is extreem enthousiast en koopt direct kaarten voor het volgende concert, wat ook zal 
plaatsvinden in De Veerensmederij, in april 2020.  
 
De komende jaren wil Pynarello stap voor stap een vaste plek veroveren in de stad. Het doel 
is om minimaal 2 concerten per jaar te organiseren in De Veerensmederij (met 200 bezoekers 
per concert). Met wederzijds vertrouwen is er een fijne samenwerking opgebouwd met de 
directie van De Veerensmederij. De huidige concerten zijn door het tijdstip (zondagochtend) 
en de duur (maximaal 75 minuten) ook zeer geschikt voor kinderen. Pynarello weet zonder 
aparte kinderprogrammering kinderen te boeien, zoals inmiddels bij veel concerten is 
gebleken.  
 
Naast de samenwerking met De Veerensmederij gaat Pynarello in gesprek met de organisatie 
van Flint, over de mogelijkheid van minimaal 1 concert per jaar vanaf 2023 in het theaterhart 
van Amersfoort (bereik van ca. 300 bezoekers). Ook willen we mogelijkheden tot 
samenwerkingen met lokale talenten van het Amersfoorts Jeugdorkest, Scholen in de Kunst, 
andere culturele organisaties én middelbare scholen onderzoeken.  
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AMBITIES 
 

PYNARELLO DROOMSEIZOEN 
 
Pynarello zet de artistieke lijn van de afgelopen seizoenen voort. 
 
Een droomseizoen van Pynarello bestaat uit 5 bouwstenen. Die bouwstenen zijn als volgt: 

1. Ten minste één grote productie (ca. 40-50 musici), bestaande uit een hoogtepunt uit 
het klassieke repertoire dat wordt aangevuld met een nieuw (muzikaal) element. Doel 
is liefhebbers en leken enthousiasmeren, in bestaande concertzalen en op alternatieve 
locaties. Een productie bestaat uit 8-12 concerten. 

2. Twee kleine(re) producties (ca. 20 musici), waarbij een interdisciplinaire 
samenwerking wordt gezocht. Doel is publiek dat al geïnteresseerd is in een andere 
kunstvorm ook te enthousiasmeren voor klassieke muziek, in bestaande concertzalen, 
theaterzalen en op alternatieve locaties. Een productie bestaat uit 6-10 concerten. 

3. Een festivalprogramma/-productie: Festivals bieden de mogelijkheid om buiten de 
gebaande paden te treden en nieuwe concertprogramma’s te ontwikkelen gericht op 
een specifieke doelgroep. Doel is om een nieuw en jonger publiek te bereiken en te 
binden, op diverse festivallocaties. Een festivalprogramma bestaat uit 8-10 concerten. 

4. Ruimte om in te gaan op externe project- of concertaanvragen, die een artistieke 
meerwaarde hebben voor Pynarello.  

5. Flexibele ruimte om artistieke vrijheid te hebben in ons eigen laboratorium. In kunnen 
gaan op actualiteiten of ingevingen.  

 
Met bovenstaande bouwstenen worden de doelstellingen van Pynarello ingevuld. De 
hoeveelheid concerten is een waardevolle toevoeging aan het culturele landschap. Een 
droomseizoen maakt het ook voor musici interessant om zich aan Pynarello te binden en biedt 
voldoende ruimte voor vernieuwing. Voor grote bezettingen worden gastmusici uitgenodigd. 
Naast de eerste drie bouwstenen blijft er ook ruimte om, mits dat volledig kostendekkend is, 
in te gaan op interessante aanvragen van externe partners en op actualiteiten en ingevingen 
(bouwsteen 4 & 5). De extra ruimte voor vrijheid is voor ons belangrijk! 
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ARTISTIEKE AMBITIES 2021 & 2022 
 
2021 
 

Milk it Punk 
Beethoven experimenteerde met verschillende compositietechnieken voor zijn 11e 
strijkkwartet, wat een wervelwind aan muzikale emoties opleverde. Pynarello maakte hiervan 
een eigen arrangement voor strijkorkest. De tijdloze kwaliteit van muziek van Beethoven sluit 
naadloos aan op de muziek van Nederlandse topmusici Thomas Beijer en Jeffrey Bruinsma. 
Thomas schreef zijn liedcyclus ‘A lock without a key’ met het leven in coronatijd als 
uitgangspunt voor sopraan Laetitia Gerards. Jeffrey is een Pynarelli van het eerste uur. Als 
violist, componist en arrangeur kent hij het collectief van binnenuit. In zijn composities daagt 
hij Pynarello keer op keer uit om muzikale grenzen te verleggen. Zijn ‘Milk it Punk Suite’ rockt 
de pan uit!’ 
 

Guilty Pleasure Festival 
Nostalgie, verborgen parels, greatest hits en nieuwe noten komen samen tijdens dit reizende 
minifestival van Pynarello: drie korte concerten achter elkaar waar het publiek Pynarello heel 
dicht op de vingers mag kijken. Luister naar favoriete delen uit klassieke symfonieën 
uitgevoerd als symfonische kamermuziek, zing stiekem (of luidkeels) mee met fonkelnieuwe 
arrangementen van geliefde popsongs en zwijmel schaamteloos weg bij de mooiste 
filmmuziek.  
Repertoire: werk van Mozart, Schubert, Elton John, arrangementen van repertoire van Ruben 
Hein. 
 

Tour de Pynarelli 
Na het succes in de zomer van 2020 organiseert Pynarello in de zomer van 2021 opnieuw een 
‘Tour de Pynarelli’ met diverse etappes in Nederlandse steden. De Tour staat garant voor veel 
vrolijkheid waarbij een idyllische fietstocht je langs 3 intieme concerten in kleine bezettingen 
voert. Pynarelli spelen eeuwenoude composities en noten waarvan de inkt nog nat is. Muziek 
om bij weg te dromen en om te bevreemden. Elke etappe is geprogrammeerd door lokale 
Pynarelli, die op zoek zijn gegaan naar de mooiste en meest onverwachte concertlocaties in 
hun eigen stad. 
 

No Mans Land – herneming  
Saxofoniste/componiste Kika Sprangers schreef in 2019 het programma No Man’s Land in 
opdracht van het Grachtenfestival. Dit concert ging tijdens het Grachtenfestival 2019 in 
première met negen strijkers van Pynarello en haar eigen band.  Kika “hoopt met dit 
programma de verzoening tussen man en vrouw weer op te zoeken. In haar muziek gaat het 
over verbinding, emotie. Karakter moet vooraan staan in de ranglijst, gender komt later. Of 
doet dat er eigenlijk helemaal niet toe?” De idealen van Kika sluiten perfect aan bij die van 
Pynarello. Diverse concerten in 2020 moesten vanwege de coronacrisis worden afgezegd. Om 
die reden worden deze concerten in 2021 hernomen.  
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Voyagers – herneming 
In een poëtisch concert onderzoeken Marjolijn van Heemstra en Pynarello in taal en muziek 
wat de kosmische flessenpost die onderweg is met de Voyager ruimtesondes ons vertelt over 
wie we zijn en hoe we ooit herinnerd zullen worden in een sterrenstelsel hier ver vandaan. Dit 
is een vervolg op een succesvolle reeks voorstellingen in het najaar van 2020. 
 

Pynarello NYE 

OUD wordt afgezwaaid en NIEUW wordt ingeluid in onze thuisbasis TivoliVredenburg. Een 
avond van reflectie en vooruitkijken met nieuwe vrienden en dierbare partners waar Pynarello 
vanaf de oprichting in 2017 mee heeft samengewerkt. Voor dit concert willen we de vrijheid 
nemen om op een later moment een programma samen te stellen.  

 
2022 
 

Patchsymfonie Beethoven 
In januari 2022 viert Pynarello het 252ste geboortejaar van Ludwig van Beethoven. In oktober 
2021 kan het publiek stemmen via een poll op de Pynarello website. Publiek mag hun voorkeur 
geven aan een favoriet deel uit alle symfonieën van Beethoven. De vijf meest gekozen delen 
worden uitgevoerd als Patchsymfonie op de geliefde Pynarello-wijze. Dit programma stond 
oorspronkelijk gepland in januari 2021 maar werd vanwege de coronacrisis verschoven. 

 
Passie Highlights 
Pynarello duikt in de wereld van de muziek rond Goede Vrijdag en Pasen. Stel, je bent 
nieuwsgierig naar de Matthäus Passie maar je twijfelt of je het twee keer anderhalf uur 
uithoudt met Bach. In dit programma klinken niet alleen hoogtepunten van muziek van Bach 
maar ook die van Pergolesi, Barber, Poulenc en Piazzolla. Allen componisten die zich lieten 
inspireren door het bijvelverhaal. In Pynarello-stijl: pakweg tien hoogtepunten uit passies 
binnen een uur, toegankelijk zonder kerkbankgevoel. Dit programma stond oorspronkelijk 
gepland in maart 2020 maar werd vanwege de coronacrisis verschoven. 
 

Gallowstreet & Pynarello 
Op 10 augustus 2019 stonden Gallowstreet & Pynarello samen in de Grote zaal van het 
Concertgebouw in Amsterdam. Niet eerder is er in het Concertgebouw zo hard gedanst op 
symfonische muziek. Deze muzikale tindermatch van blazers en strijkers wordt voortgezet in 
een tour waar orkestrale dansmuziek nog meer zalen op hun grondvesten laat schudden. Dit 
programma stond oorspronkelijk gepland in september 2021 maar werd vanwege de 
coronacrisis verschoven. 
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Het Carnaval der mensen  
Nieuwe carnavalskraker, geïnspireerd op het Carnaval der Dieren 
van C. Saint-Saëns. Muzikaal verhaal waarin vijf schrijvers en vijf 
componisten de karakteristieke eigenschappen van de mensheid in 
tien delen omschrijven. Voor dit zomerproject wordt een festival- 
en zaalversie gemaakt. 
 

De mis van Pynarello  
In 2018 stelde Pynarello samen met schrijfster en theatermaakster 
Marjolijn van Heemstra een eigentijdse mis samen rond kerst, 
waarin oude muziek en nieuwe tekst samenkwamen, in een 
zoektocht naar de betekenis van licht en duisternis. Nu is het tijd 
voor een nieuwe versie! 
 

ARTISTIEKE AMBITIES SCHETSEN 2023 & 2024 
 

Overwinningssymfonie  
De negende symfonie van Sjostakovitsj heeft als bijnaam 
‘Overwinningssymfonie’. Zijn negende zou gaan over de 
overwinning van het Rode Leger op de Duitse troepen. Hoe kwam 
Sjostakovitsj tot een klinkende overwinning in tijden van 
onderdrukking, waarmee hij ook nog eens één van zijn grootste 
vijanden zou eren, namelijk Stalin? Twee vrouwelijke hedendaagse 
componisten laten zich inspireren door het thema overwinning en 
voegen een deel toe aan deze bestaande symfonie.  

 
Alternatieve Passie met theatermaker Sadettin 
Kirmiziyüz 

Voor een derde keer biedt Pynarello een alternatief in de lijdenstijd. 
Na het succesverhaal van romancière Franca Treur in Pynarello 
speelt Haydn en de Passie HighLights gaat Pynarello een 
samenwerking aan met theatermaker Sadettin Kirmiziyüz. Wat 
betekent de lijdenstijd met Nederlandse tradities voor een man met 
twee paspoorten, zoals Sadettin?  
 

Bolero XXL  
Project waarin de Bolero van Ravel, als één van de hoogtepunten 
uit het klassiek repertoire, centraal staat. Een hit sinds de première 
in 1928 maar volgens Ravel zelf muzikaal inhoudsloos. Een 
hedendaagse componist wordt uitgedaagd om een XXLversie te 
creëren én een 21e-eeuwse blik te werpen op dit meesterwerk. 
Bolero trance! 
 
 
 

12 15 
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Ontsnappen aan conventies: Brahms 
Na de verdieping in de partituren van o.a. symfonieën van Mozart en Beethoven, willen we 
ons richten op het jargon van Brahms. Zijn vierde symfonie sluit aan bij onze zoektocht. In zijn 
vierde zocht hij naar een ontsnapping aan classicistische conventies die hij zijn leven lang had 
aangehangen. Hij liet zich hierin inspireren door Bach, wat hem op forse kritiek uit eigen kring 
kwam te staan. 
 

Female Fest 
Een volledig nieuwe symfonie samenstellen, gecomponeerd door Nederlandse vrouwelijke 
componisten. Daarin staat de vorm van de symfonie niet vast. In overleg met de componisten 
wordt gezocht naar verbinding tussen de delen, waarin alle ruimte is voor experiment.  
 

De mis van Pynarello  
Het is onze wens om een nieuwe mis rond de kerst samen te stellen met geschiedkundige en 
opiniemaker Rutger Bregman. Rutger schuwt als opiniemaker niet om zijn kop boven het 
maaiveld uit te steken, door urgente onderwerpen aan het licht te brengen zoals economische 
ongelijkheid en de gevolgen van klimaatverandering. Als veranderaar heb je lef en 
doorzettingsvermogen nodig, daar kunnen wij elkaar in vinden. 
 

Schilderijen van het moment   
Een project waarin de muziek Schilderijen van een tentoonstelling van Moessorgski centraal 
staat, in een bewerking voor klein ensemble. Onze wens is om in dit project samen te werken 
met de nieuwe Denker des Vaderlands en stil te kunnen staan bij het moment. Wie deze 
persoon is in ’23 of ’24, is nog niet bekend. 
 

Daphnis et Chloe  
Uitgevoerd op de Pynarello-wijze, het publiek als live koorbegeleiding. 
 

Chamber Concerto  
Nieuw werk: Chamber Concerto voor klein ensemble, gecomponeerd door Reinier Baas. 
Reinier krijgt carte blanche voor vijftien instrumenten. 
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ORGANISATIE 
 
De organisatie van Pynarello wordt gekenmerkt door flexibiliteit. Voor Pynarello moet de 
organisatievorm aan een drietal idealen voldoen: 

1. Budgetten worden zo veel mogelijk voor artistieke doelstellingen gebruikt.  

2. Nauwe verbinding tussen organisatie en musici.  

3. Eigenaarschap en betrokkenheid van musici is zeer belangrijk. 

Vanuit deze drie idealen is gekozen voor een organisatievorm waarbij het meeste 
organisatorische werk door een zelfsturende werkgroep, bestaande uit een zestal betrokken 
musici, wordt gedaan. Deze werkgroep voert werkzaamheden uit op vrijwillige basis of voor 
een minimale vergoeding. Vanaf 2021 dienen zij een eerlijke vergoeding te krijgen. Daarnaast 
wordt rondom projecten expertise flexibel ingehuurd.  
 
Waar nodig, wordt een beroep gedaan op de musici die meewerken aan een project. Bij veel 
organisaties wordt slechts de ‘muzikale expertise’ van musici ingezet. Pynarello is ervan 
overtuigd dat musici ook andere expertises hebben die breed voor de organisatie ingezet 
kunnen worden. Die inzet versterkt de platte organisatie, de democratische besluitvorming 
en het eigenaarschap van de musici. De directie legt verantwoording af aan het bestuur van 
Stichting Pynarello, dat formeel verantwoordelijk is.  
 

GOVERNANCE CODE CULTUUR 
Pynarello is zich in haar zeer korte bestaan bewust van de GCC en onderschrijft deze. Tijdens 
de oprichting van Pynarello in 2017 is gekozen voor een bestuursmodel, vanwege de kleine 
omvang van de organisatie. Pynarello kent een organisatiestructuur bestaande uit een 
bestuur met drie bestuursleden, en een directie in samenwerking met een actieve werkgroep, 
in totaal bestaande uit zes musici.  
 
Binnen de werkgroep worden taken verdeeld over drie koppels: artistiek, zakelijk/financieel 
en productioneel/pr/marketing. De artistiek leider vormt samen met de zakelijk leider de 
directie.  Samen zijn zij aanspreekpunt voor de werkgroep en bestuur en leggen zij 
verantwoording af aan het bestuur over de dagelijkse gang van zaken. Deze structuur stelt 
Pynarello op unieke wijze in staat om als democratisch ensemble te opereren, en hierdoor 
intern en extern culturele waarde te creëren en over te dragen waarbij de artistieke integriteit 
en onafhankelijkheid wordt geborgd. Dit nieuwe model leidt tegelijkertijd tot een zoektocht 
naar de afbakening van rollen van bestuur en werkgroep.  
 
Pynarello reflecteert jaarlijks in haar jaarverslag op haar toepassing van de principes van de 
Governance Code Cultuur. 
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ONDERNEMERSCHAP 
De stichting Pynarello ziet het omgaan met financiële onzekerheden als de kern van cultureel 
ondernemen. De stichting toont zich ambitieus, realistisch en ziet sinds de oprichting een 
groeiend draagvlak. De financiële situatie van de stichting is gezond. Dit komt grotendeels 
door de minimale vergoeding van de werkgroep, die zich volledig inzet voor de organisatie.  In 
de periode 2021-2024 wil Pynarello een professionaliseringslag doorzetten en streeft de 
stichting een gezonde bedrijfsvoering na, zowel organisatorisch als financieel. De huidige 
financieringsmix bestaat uit publieksinkomsten, inkomsten uit eenmalige donateurs en 
inkomsten uit fondsen. In de periode 2021-2024 streven we naar een financiële basis met 
inkomsten uit minimaal twee meerjarige subsidies, structurele donateurs (werving ingezet in 
2020) en private fondsen. Ons uitgangspunt is dat we optimaal inkomsten werven en 
maximaal efficiënt werken. We willen ons eigen vermogen verder opbouwen door middel van 
extra inkomsten uit donateurs. De stichting voert een prudent begrotingsbeleid. Hierdoor 
houden we flexibiliteit in projecten en kunnen we mogelijk tegenvallende resultaten 
opvangen. 
  
Sinds de oprichting van Pynarello hebben bijdragen van donateurs een onmisbare rol gespeeld 
bij de levensvatbaarheid van Pynarello. De collectieve gedachte van het collectief breidt zich 
ook uit naar ons publiek. Pynarello bestaat niet alleen uit musici die zich verantwoordelijk 
voelen voor onze toekomst, maar ook ons publiek toont deze verantwoordelijkheid door 
Pynarello financieel te ondersteunen. Deze financiële steun heeft soms letterlijk het verschil 
gemaakt bij de voortgang van producties. Financiële bijdragen van het publiek zijn ook een 
uiting van grote waardering voor het werk van Pynarello. De musici zijn zich bewust van de 
betekenis en rol van het publiek en begeeft zich na afloop van concerten massaal tussen het 
publiek om ervaringen uit te wisselen. De musici houden deze verbinding met het Pynarello- 
publiek ook buiten de concerten graag in stand. Zo is er met regelmaat contact tussen 
donateurs en ‘geadopteerde’ musici en worden er voor groepen donateurs Xclusieve 
Donateurs Concerten georganiseerd.  

 
Tot 2020 zijn de donateursacties voornamelijk gericht geweest op eenmalige donaties. Vanuit 
het oogpunt van ondernemerschap wordt vanaf 2020 vooral ingezet op meerjarige 
ondersteuning door donateurs met gebruikmaking van de fiscale voordelen die gemoeid gaan 
met de status van Pynarello als culturele ANBI. Alle musici voelen zich daarvoor 
verantwoordelijk en dragen daaraan bij. Dit past bij de overtuiging dat musici over meer 
vaardigheden beschikken en zo ook een ondernemende rol kunnen vervullen binnen 
Pynarello. 
 

18 
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DIVERSITEIT EN INCLUSIE 
Diversiteit en inclusie is voor Pynarello geen doel op zich maar een gevolg van onze 
panoramische blik op de wereld. We zijn een jonge organisatie met een open cultuur. We 
zijn altijd op zoek naar persoonlijkheden met unieke talenten die ons collectief kunnen 
verrijken met nieuwe ideeën. Juist omdat Pynarello buiten de gebaande paden treedt en 
niet in hokjes denkt, voelen we ons intern zowel divers als inclusief. Als we echter buiten het 
interne perspectief treden, blijkt dat onze interne grondhouding nog niet voldoende 
weerslag geeft in resultaten en er ruimte is voor ontwikkeling.  
 
Programma  
Pynarello concerten zijn breed toegankelijk, onder andere door de bijzondere programmering. 
Concerten duren gemiddeld een uur. Binnen onze concerten programmeren we verschillende 
genres in een combinatie van jazz, improvisatie, klassiek en hedendaagse muziek. Diversiteit 
en inclusie hebben een vaste plek in de wijze waarop wij inhoudelijke en artistieke keuzes 
maken, maar op het gebied van programmering gaan we daar nog verdere stappen in zetten. 
De ‘Pynarello-toon’ is om kaders zo veel mogelijk los te laten. Daar gaan we de komende jaren 
verder in groeien. Diversiteit in programmering wordt uitgebreid met meer culturele 
diversiteit en aandacht voor niet-Westerse muziekstromen, door schrijvers (bijvoorbeeld 
Sadettin Kirmiziyüz) en componisten uit te nodigen met een niet-Westerse migratie 
achtergrond. Daarnaast letten we in de programmering ook op diversiteit in gender (door 
bijvoorbeeld het verstrekken van opdrachtcomposities aan vrouwelijke componisten). 
 
Publiek 
Het publiek zit bij concerten van Pynarello vaak dichtbij de musici. Dit creëert een gevoel van 
inclusie. Op het gebied van leeftijdsdiversiteit blijkt dat Pynarello een gemiddeld jonger 
publiek trekt dan andere (BIS-)orkesten. Ticketprijzen van concerten variëren tussen €15 en 
€35. Met deze toegangsprijzen zijn onze concerten toegankelijk voor mensen met 
verschillende inkomens.  
 
In de toekomst willen we graag in overleg met zalen onze publieksgegevens onderzoeken. Met 
dat onderzoek hopen we te leren hoe we een diverser publiek kunnen bereiken. Bijvoorbeeld: 
in TivoliVredenburg bereiken we tijdens het Pieces of Tomorrow Festival een veel jonger 
publiek dan gebruikelijk. De manier van bereiken van deze jongere doelgroep kunnen wij 
meenemen in ons leerproces om onze jongere doelgroep nog groter te maken.  Daarnaast 
willen we onderzoeken hoe we een groter niet-Westers publiek kunnen bereiken. We bekijken 
hoe we andere marketingtechnieken kunnen gebruiken door bijvoorbeeld samen te werken 
met sleutelfiguren en ambassadeurs uit andere culturen. Dit kan ook door marketingexpertise 
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in te huren van iemand met een niet-Westerse culturele achtergrond. In communicatie-
uitingen willen we onze inclusiviteit nog meer benadrukken.  
 
Musici 
Er is voor alle musici ruimte om gender en culturele identiteit gedurende het hele proces te 
tonen. Zo geldt er bijvoorbeeld geen voorgeschreven dresscode tijdens concerten. Pynarello 
betrekt musici zoveel mogelijk in processen. Na afloop van ieder project worden musici door 
middel van een enquête de mogelijkheid geboden om zich uit te spreken over diverse 
onderwerpen. Die enquêtes worden veelvuldig ingevuld en een belangrijk gegeven wat 
terugkomt is dat iedereen voelt dat je jezelf mag zijn en gerespecteerd wordt. Op het gebied 
van inclusie binnen onze organisatie ervaren wij dat als een groot compliment en met dit 
onderdeel hebben we een eerste stap gezet in onze ontwikkeling. In de kerngroep van musici 
zoeken we naar musici die een bredere niet-westerse achtergrond vertegenwoordigen. Dit is 
een uitdaging omdat afstuderende musici voornamelijk Westers zijn. We zijn hierover in 
contact met diverse conservatoria. 
 
Werkgroep en bestuur 
Binnen de samenstelling van het bestuur streven we naar meer diversiteit. Er zijn twee 
vacatures die in beginsel pas worden ingevuld als het gelukt is om een divers bestuur samen 
te stellen. Aandachtspunten daarbij zijn gender, achtergrond, expertisegebied en leeftijd.  
Om scherp te blijven willen we ook onze blinde vlekken verder onderzoeken. Diversiteit in 
culturele achtergrond binnen de werkgroep kan uitgebreid worden. Dit kan ons helpen om 
diversiteit door te ontwikkelen in artistieke visie, programmering en publieksbereik. 
 
Partners  
Pynarello heeft in haar korte bestaan met een aantal partners buiten de klassieke 
muzieksector samengewerkt. Voorbeelden hiervan zijn Franca Treur, Marjolijn van Heemstra, 
Kika Sprangers en Gallowstreet. Bij het zoeken naar partners willen we scherpere keuzes op 
het gebied van diversiteit maken. Pynarello voert intern een constructieve dialoog tussen 
musici, werkgroep en bestuur om tot een breed gedragen visie ten aanzien van diversiteit en 
inclusie te komen. We zijn in ontwikkeling en kijken ernaar uit om stappen te zetten in 
partnerschappen en samenwerkingen. Om onze blik nog meer te verbreden willen we graag 
expertise inhuren van externen. Het implementeren van de code heeft structureel tijd en 
budget nodig.  
 

FAIR PRACTICE CODE 
Pynarello onderschrijft de Fair Practice Code en draagt deze actief uit. We zetten ons in om 
tot een eerlijke beloning (fair pay) voor musici en mensen achter de schermen te komen, voor 
een eerlijke verdeling (fair share) en een eerlijke keten (fair chain).  
 
‘Fair Chain’  
De FPC is voor Pynarello het begin van een doorlopend gesprek over duurzame en solidaire 
samenwerking. Sinds de oprichting in 2017 is Pynarello een actieve gesprekspartner in de 
sociale dialoog tussen fondsen, zalen en andere culturele organisaties. Indien ketenpartners 
niet goed op de hoogte zijn van de beginselen van de FPC, proberen we de dialoog aan te gaan 
met de boodschap dat de FPC een gedeelde verantwoordelijkheid is.  
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‘Fair Share’  
De financiële middelen die Pynarello tot haar beschikking heeft, worden 
eerlijk verdeeld. Iedereen die op het podium staat, krijgt dezelfde 
beloning voor zijn of haar inzet en arbeid. Bij een aantal eerste Pynarello 
projecten kregen musici een basisvergoeding, en als de financiële 
middelen aan het einde van een project meevielen, werd het surplus 
gelijkelijk onder alle deelnemers verdeeld. Wij merken dat mede door 
gelijke beloning iedere musicus zich verantwoordelijk voelt voor het 
proces. Vanaf de oprichting in 2017 heeft de organisatie gedreven op 
goodwill van de dagelijkse leiding en een actief bestuur. Er was een 
minimale vergoeding beschikbaar voor artistieke, zakelijke en 
productionele zaken. De werkgroep, gevormd door zes gedreven musici, 
ontvangt nauwelijks een vergoeding voor arbeid die wordt verricht en 
tijd die wordt geïnvesteerd. Dit is een aandachtspunt voor de komende 
jaren. Niet alleen vanuit het oogpunt van fair share en fair pay, maar ook 
van continuïteit en duurzaamheid.  
 
‘Fair Pay’  
De financiële omstandigheden waren ten tijde van de oprichting 
minimaal. Door het toekennen van de Prix Madeleine Margot (€ 50.000) 
door desociété Gavigniès aan Lonneke van Straalen, een geldbedrag wat 
zij volledig aan de Stichting Pynarello heeft gedoneerd, was er een kleine 
financiële basis om de start van Pynarello mogelijk te maken. Het 
geldbedrag van de prijs, in combinatie met toekenningen van diverse 
fondsen, privé donaties en financiële afspraken met zalen maakten het 
mogelijk om elke musicus vanaf de oprichting een financiële vergoeding 
te bieden. Aan elk financieel voorstel was de voorwaarde gekoppeld dat 
bij extra positief resultaat een hoger bedrag aan musici uitgekeerd zou 
worden. De concertvergoedingen zijn vanaf de oprichting meegegroeid 
van €150 naar €200 naar inmiddels gemiddeld €250 per concert. Ook 
repetities worden betaald, €100 per dagdeel, met een streven naar €125 
per dagdeel. 
 
2021 - 2024 
Op het gebied van ‘fair pay’ is er met name in de organisatie winst te 
behalen. De drive vanuit de werkgroep en de musici zorgt voor een 
hechte basis en overtuiging om Pynarello een toekomst te geven maar 
als daar niet een eerlijke vergoeding tegenover staat, dan houdt het op 
den duur op. Om Pynarello toekomstbestendig te maken is de 
werkgroep druk bezig haar financiering een meer structureel karakter te 
geven, zodat mensen werkzaam in de organisatie ook een eerlijke 
beloning krijgen.  
 
De beloning voor musici is in de ogen van Pynarello in lijn met de FPC. 
De vergoedingen voor musici liggen boven de vergoedingen uit de 
(verouderde) remplacanten cao. De inhoud van de nieuwe cao-
ensembles is echter nog niet bekend, dus zonder die inhoud te kennen 
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is het lastig daar een mening over te vormen. We streven ernaar om ons te houden aan de 
geldende richtlijnen binnen de sector.  
 
De tijdsinvestering die nodig is om muziek uit het hoofd te leren, wordt nog onvoldoende 
beloond. Om deze tijdsinvestering eerlijker te belonen, worden op twee fronten stappen 
gezet. Ten eerste komen er meer concerten per productie. Omdat vergoedingen per concert 
een stuk hoger zijn, is de tijdsinvestering in het uit het hoofd leren meer in verhouding met de 
financiële beloning als er veel concerten zijn. Daarnaast streven we ernaar om extra gelden 
uit donaties en sponsors te gebruiken voor het omhoog brengen van de vergoedingen voor 
musici.  
 
Verhoging van de eigen inkomsten hoeft niet alleen uit geld van donateurs te komen. Sinds 
begin 2020 is Pynarello in gesprek met een aantal kleine bedrijven over sponsoring. De 
komende jaren wordt geïnvesteerd in het leggen van contact met het midden-klein bedrijf, 
liefst in de regio Utrecht. Kleine bedrijven die zich verbonden kunnen voelen met Pynarello 
op het podium en de Pynarello Filosofie, die verder gaat dan alleen muziek maken, namelijk 
een werkwijze waarin democratisch samenwerken zonder leider centraal staat.  
 
Naast de financiële beloning proberen we ook de empathische, immateriële waardering voor 
musici en organisatie te vergroten. We willen de arbeidsomstandigheden zo optimaal mogelijk 
maken door goed voor elkaar te zorgen en elkaar te helpen in de (muzikale) voorbereidingen. 
Niet voor niets komt uit de evaluaties van musici naar voren dat Pynarello als een tweede 
familie voelt.  
 
In het kader van duurzaamheid, van Pynarello en de sector, investeert Pynarello in jonge 
musici. In dat kader zijn de Sessions for Students een succes, dat we verder uitbreiden. De 
transitie van student naar uitvoerend kunstenaar is belangrijk maar ook moeilijk. Pynarello 
biedt een veilige omgeving waarin studenten kunnen voelen wat het is om een gedeelde 
verantwoordelijkheid op het podium te hebben en waarin ze zich, als instrumentalist, als 
kunstenaar en als mens, mogen uiten. 
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PUBLIEKSBEREIK 
 
Pynarello kijkt met een panoramische blik naar de maatschappij en heeft sinds de oprichting 
uiteenlopende doelgroepen weten te enthousiasmeren en aan zich weten te binden. Wij 
voelen ons ambassadeurs van klassieke en nieuwe muziek en willen van betekenis zijn voor 
ons publiek in al zijn diversiteit. We bereiken een traditioneel concertpubliek in de 
concertzalen, maar zien tegelijkertijd ook een veel jonger publiek onze concerten bezoeken. 
Het jongere publiek kan zich makkelijk identificeren met de musici op het podium.  
Er is geen hiërarchische structuur tussen publiek en musici. Zo zit het publiek regelmatig 
tussen de musici op het podium, of betreden de musici de zaal, bijna bij de luisteraars op 
schoot. Opmerkelijk is dat het doorgewinterde klassieke muziekpubliek ook enthousiast is. 
Daar blijkt voor ons uit dat ook (een deel van) deze groep toe is aan een vorm van verandering.  
Het loslaten van tradities maakt concerten van Pynarello toegankelijk. Het publiek mag zich 
uiten zoals het wil. Niet alleen musici willen vrijheid op het podium voelen, maar ook het 
publiek moet zich vrij kunnen voelen tijdens concerten. Op die manier creëert Pynarello een 
beleving waarin inclusiviteit, herkenbaarheid en menselijkheid centraal staan. Publiek voelt 
zich altijd welkom en durft zich onder te dompelen in een overweldigende ervaring. 
 

‘Zonder dirigent, uit het hoofd, kriskras door elkaar staande en in hun dagelijkse kloffie 
heeft Pynarello een manier van samenspelen gevonden die de verantwoordelijkheid bij 

alle musici legt; waarbij je letterlijk en figuurlijk niet kunt verschuilen achter een dirigent, 
een lessenaar of een fraaie jurk; waar musici ineens gewone mensen blijken te zijn die 

maar één ding willen en daar veel plezier uithalen: samen iets moois neerzetten en daar de 
luisteraar zoveel mogelijk bij betrekken.’ Marjolijn Sengers, Eindhovens Dagblad 

 

 
Doelgroepen 
Een nieuw, jong publiek, tussen de 20-40 jaar, wonend in de stedelijke gebieden en op zoek 
naar een avondje uit. Binnen deze groep bevinden zich mensen die al cultuurliefhebbers zijn 
en mensen die ervaring hebben met het bezoeken van kunst en cultuur.  De open praktijk van 
Pynarello leent zich uitstekend voor een laagdrempelige (verdere) kennismaking met klassieke 
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muziek voor mensen van heel verschillende achtergrond.  Deze doelgroep kan zich makkelijk 
identificeren met de musici op het podium en voelt een directe verbinding. 
 
Het bestaande klassieke muziekpubliek. Pynarello biedt hen een nieuwe kijk op klassieke 
muziek. Deze groep bestaat uit mensen tussen de 50-80 jaar, wonende in heel Nederland 
(stedelijk en niet-stedelijk, en bereid om te reizen voor een concert), zien het concert als een 
uitje en hebben relatief veel vrije tijd en geld. Pynarello bereikt hen voornamelijk via 
concertzalen. 
 
Beide doelgroepen hebben Pynarello al weten te vinden terwijl er ook nog veel ruimte is voor 
groei. Het is onze grote wens om de betrokkenheid van ons bestaande publiek te vergroten 
en nieuw publiek in al haar verscheidenheid aan ons te binden, en ons publiek zich nog meer 
onderdeel te laten voelen van ons laboratorium.  
 
Focus doelgroep 
 
Een groep waar we ons extra op richten zijn middelbare scholieren. Jongeren worden niet 
meer als vanzelfsprekend via regulier onderwijs in aanraking gebracht met klassieke muziek. 
Door leerlingen een Pynarello-concert bij te laten wonen, raken zij op een ongedwongen 
manier vertrouwd met klassieke muziek. Hier zijn geen uitgebreide educatieprogramma’s aan 
verbonden. De contacten met scholen worden gelegd door concertzalen. Scholieren staan of 
zitten tijdens het concert tussen de musici en voelen de muziek en interactie. Na afloop zijn 
er nagesprekken op een uitnodigende manier waar ervaringen worden gedeeld. Door de 
minimale fysieke afstand is er makkelijk een verbinding te maken tussen scholieren en musici. 
Deze doelgroep willen we nog meer bereiken. Alle middelbare scholieren de concertzaal in! 
 
‘Ik verwachtte dat het heel saai was, maar het was heel leuk! Het viel me op dat het orkest 

heel erg moest samenwerken, je bent afhankelijk van de rest’ – scholier Gemeentelijk 
Gymnasium Hilversum 
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SPEELLOCATIES 
 
Utrechts collectief 
 
Pynarello is een collectief met wortels in zowel de stad als de provincie Utrecht. Sinds de 
oprichting heeft Pynarello een eigen serie in TivoliVredenburg, een multifunctioneel 
concertgebouw dat goed aansluit bij de ambities van Pynarello. De concerten in de Hertz-zaal  
verkopen inmiddels structureel uit. Met ingang van seizoen ’20-’21 worden grote producties 
in de Grote Zaal gespeeld. We spelen ook op andere locaties in de stad, zoals de Stadskamer 
in Hoog Catharijne en BAK, basis voor actuele kunst. In de regio worden steeds meer 
verschillende concertlocaties aangedaan. 
 
Pynarello is in seizoen ’19-’20 een samenwerking aangegaan met De Veerensmederij in 
Amersfoort, waar Holland Opera is gevestigd. Pynarello signaleert in Amersfoort een behoefte 
aan een professioneel orkest en wil graag in deze behoefte voorzien. Pynarello’s debuut in 
Amersfoort verkocht direct uit. Voor seizoen ’20-’21 staan wederom twee programma’s in 
Amersfoort geprogrammeerd. Om haar ambities in de regio Amersfoort te ondersteunen doet 
Pynarello in 2020 een aanvraag voor meerjarige projectsubsidie ’21-’24 bij de Gemeente 
Amersfoort. 
 
Pynarello levert binnen het Utrechts Muziek Overleg (UMO) een constructieve bijdrage aan 
de dialoog over het muziekaanbod binnen Utrecht en is nauw betrokken bij alle culturele 
ontwikkelingen. Pynarello is de afgelopen jaren op projectbasis financieel ondersteund door 
de Gemeente Utrecht en doet een aanvraag voor meerjarige nieuwkomerssubsidie ’21-’22. 

 
Speelplekken 
 
Pynarello is een welkome gast in Nederlandse concertzalen en theaters en organiseert ook 
concerten in eigen beheer. Het liefst op locaties waar de afstand tussen publiek en musici 
figuurlijk verdwijnt, zoals in Hotel Arena en de Uilenburgersjoel in Amsterdam, of Hoog 
Catharijne en BAK in Utrecht. We zetten ons in om meer te spelen buiten concertzalen waar 
we in aanraking kunnen komen met een diverser publiek. Ook gaan we in gesprek met zalen 
die meer niet-Westers publiek bedienen, zoals de Meervaart in Amsterdam.  
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Pynarello toert iedere zomer met een programma langs 
(openlucht)festivals in Nederland en België.  
In deze steden heeft Pynarello een eigen publiek opgebouwd: 
thuisbasis Utrecht, Amsterdam, Eindhoven, Tilburg, Ede. In 
o.a. Arnhem, Kerkrade en Groningen vervolgt Pynarello, na 
succes van het project De Nieuwe Wereld, de komende 
seizoenen concertseries. We krijgen ook concertaanvragen 
van zalen waar we niet eerder zijn geweest, zoals in De 
Harmonie in Leeuwarden, Enschede, Muiden en we zijn in 
gesprek met De Doelen in Rotterdam.  
 
Op uitnodiging van het Ministerie van Buitenlandse zaken 
verzorgde Pynarello in januari 2019 een reeks concerten in 
Indonesië. Met hulp van een buitenlands management zoeken 
we naar meer geschikte speelplekken buiten Nederland. 
 

PROMOTIE  
 
Per stad en speellocatie worden verschillende middelen 
gedifferentieerd ingezet. 
 
Website als centraal informatiepunt 
Pynarello heeft een aansprekende, informatieve website die 
dienstdoet als centraal informatiepunt. 
 
Social media als kernplatform 
Socialemediakanalen worden door Pynarello veroverd met 
gerichte posts. De beleving die Pynarello probeert te creëren, 
wordt op een aantrekkelijke manier weergegeven met foto- 
en videomateriaal met steeds dezelfde herkenbare uitstraling. 
Volgers krijgen inzicht in wat zich afspeelt achter de schermen, 
waardoor Pynarello musici een eigen gezicht krijgen. Dit 
brengt musici en luisteraars dichter bij elkaar en creëert een 
collectief gevoel. Wat betreft online advertenties zet Pynarello 
voornamelijk in op Instagram en Facebook. 
 
 
Actieve persbenadering/Free publicity 
Pynarello zet actief in op het genereren van nationale media-
aandacht via radio, TV en schrijvende pers. Wegens het 
landelijke karakter van de concertseries zijn landelijke 
campagnes evident. Naast de klassieke-muziekkanalen als 
NPO Radio 4 en Podium Witteman zetten we ons ook in om 
buiten de gebaande klassieke paden te treden, zoals items via 
de commerciële omroepen. 
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Ambassadeurs 
Om Pynarello te ondersteunen in de positionering en diverse deuren te openen heeft 
Pynarello een aantal ambassadeurs aan zich verbonden. Eric Corton (acteur, zanger) legt 
contact met radio- en televisiekanalen. Okke Westdorp (adjunct-directeur Conservatorium 
van Amsterdam) maakt verbinding met studenten van de vakopleidingen. Jeroen Bartelse 
(directeur TivoliVredenburg) en Peter Tra (programmeur klassieke muziek TivoliVredenburg) 
ondersteunen Pynarello sinds het begin door minimaal drie programma’s per seizoen af te 
nemen, ruimtes in TivoliVredenburg beschikbaar te stellen voor repetities en door Pynarello 
op diverse plekken aan te bevelen. Komende periode gaan we op zoek naar ambassadeurs 
buiten de klassieke muziekkaders, mensen die nieuwe deuren voor ons kunnen openen.  
 
Offline media 
De huisstijl wordt doorgevoerd in media als posters, banners en flyers. Pynarello maakt actief 
gebruik van bestaande kanalen van concertzalen waar Pynarello-producties worden 
uitgevoerd. Op speellocaties die nieuw zijn en op plekken waar Pynarello zelf optreedt als 
organisator, investeren we tijd en geld door middel van verspreiding van flyers en posters, en 
mond-tot-mondreclame via musici en ambassadeurs.  
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