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1 OVER PYNARELLO 

1.1 Inleiding 

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 kijkt naar de betekenis en actualiteit van muziek in de 21e eeuw. Pynarello 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. Pynarello 

betrekt haar publiek in dit experiment 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.  

 

Pynarello heeft als collectief een werkvorm gevonden waarin de leden elkaar continu bevragen. Geen 

huisje is heilig. Wel is er een gemeenschappelijk doel: de muziek waar Pynarelli zoveel van houden, 

stokoud en zeer nieuw, elke keer opnieuw uitvinden en in een nieuw daglicht zetten en daar de reacties 

van haar publiek serieus in betrekken. Het publiek wordt ondergedompeld in een overweldigende 

ervaring. Pynarello experimenteert voortdurend met hoe ze dat kan doen. Soms slaat ze daarbij 

misschien prachtige planken mis, maar op andere momenten wordt de spijker op haar kop gekust. 

Pynarello stelt zich als doel om te onderzoeken waar verandering mogelijk is. Pynarello is pionier in 

onderzoek naar vernieuwing en verandering, vertrekkend vanuit een basis van ambachtelijke tradities.  

1.2 Doel van de Stichting 

Stichting Pynarello is opgericht op 2 februari 2017 en statutair gevestigd te Utrecht. De stichting heeft 

als statutair doel: “Jong en oud inspireren met avontuurlijke muziek en verder al hetgeen hiermee in de 

ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.“ 

 

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

- Bestaande en nieuwe muziek in de belangstelling van een breed publiek te plaatsen; 

- Een bijdrage te leveren aan (talent)ontwikkeling en educatie op het gebied van muziek; 

- Het organiseren van concerten, workshops, repetities, lezingen en festivals. 

1.3 Subsidiënten 

De activiteiten van Pynarello werden in 2021 mogelijk gemaakt door: 

- Fonds Podiumkunsten 

- Gemeente Utrecht 

- Gemeente Amersfoort 

- Cultuurmakersfonds 

- Prins Bernhard Cultuurfonds 

- Fonds 21 

- En 177 private donateurs 

 

Pynarello spreekt haar grote dank uit naar deze subsidiënten, private fondsen en donateurs. Zonder hen 

zou Pynarello niet kunnen bestaan.  
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2 BESTUURSVERSLAG 

2.1 Organisatiemodel 

Stichting Pynarello hanteert het bestuursmodel. De stichting heeft een bestuur (bestaande uit minimaal 

drie leden) dat verantwoordelijk is voor het beleid en de financiën van de stichting. De dagelijkse taken 

worden uitgevoerd door de werkgroep, bestaande uit zes leden. Deze werkgroep legt verantwoording 

af aan het bestuur. 

2.1.1 Bestuur  

Het bestuur van stichting Pynarello wordt gevormd door: 

 

Naam functie (neven)werkzaamheden 

L.A. de Vries Voorzitter - Advocaat bij De Brauw 

G.T. Plantinga Secretaris (tot 2 

maart) 

- Manager Gergiev Festival 

- adviseur muziek Amsterdams Fonds voor de 

Kunsten; 

S.L.B.M.J. van der Sangen Secretaris (vanaf 2 

maart) 

- Hoofdredacteur gemeentelijke media bij 

gemeente Amsterdam 

- Voorzitter Stichting Seenik 

E.S. Postema Penningmeester - Zakelijk directeur-bestuurder BAK, basis voor 

actuele kunst  

- Bestuurslid Cappella Amsterdam (2018 - ) 

- Penningmeester Bestuur Stichting Radio 

Antiqua (2018 - februari 2021) 

- bestuurslid De Zaak Nu (2019 - ) 

- Penningmeester Ouderfonds Daltonschool 

Pieterskerkhof (april 2021 - ) 

- Kascommissie Kunsten ’92 (mei - juni 2021) 

F.A. Monaghan-van Wachem Algemeen lid - Managing Director De Balie;  

- Penningmeester Forum on European Culture 

- Secretaris Raymi Sambo Maakt 

 

De zittingstermijn voor bestuursleden bedraagt drie jaar en bestuursleden zijn tweemaal 

herbenoembaar. Het bestuur vervult haar taken onbezoldigd. Het rooster van aan- en aftreden is als 

volgt: 

 

Naam Aanvang 1e 

termijn 

Aanvang 2e 

termijn 

Afgetreden Aftreden/ 

Herbenoemen 

L.A. de Vries 4-12-2018 4-12-2021  4-12-2024 

G.T. Plantinga 2-2-2017 1-2-2020 2-3-2021  

S.L.B.M.J. van der Sangen 2-3-2021   2-3-2024 

E.S. Postema 14-2-2018 14-2-2021  13-2-2024 

F.A. Monaghan-van Wachem 1-1-2021   1-1-2024 

 

In 2021 zijn er zes bestuursvergaderingen met de werkgroep geweest en daarnaast diverse meer 

informele overleggen. Belangrijkste bespreekpunten waren de gevolgen van de coronacrisis voor 

financiën en programmering. Daarnaast is veel gesproken over de (inrichting van de) organisatie en is 

er een vergadering grotendeels gewijd aan de toepassing van de Governance Code Cultuur, de Code 

Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code binnen Pynarello (zie ook 2.9). Ook het uitbreiden van 

het bestuur met een extra bestuurslid is een doorlopend bespreekpunt. 
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2.1.2 Werkgroep  

De organisatie van Pynarello is samengebracht in een werkgroep van zes gedreven Pynarello-musici die 

verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. De werkgroep bestaat ultimo 2021 uit de 

volgende leden:  

- Lonneke van Straalen  Oprichtster en artistiek leider 

- Arno Stoffelsma   zakelijk leiding 

- Marije van der Ende   zakelijk leiding 

- Emma Kroon    

- Eva Traa    

- Merel Vercammen    

 

Alle werkgroepleden werken op basis van een overeenkomst van opdracht voor Pynarello. Na de eerste 

jaren gewerkt te hebben met een externe zakelijk leider (iemand die niet deel uitmaakt van de 

werkgroep), is de zakelijke leiding sinds eind 2019 in handen van werkgroepleden Arno Stoffelsma en 

Marije van der Ende. De werkgroep mist expertise op het gebied van PR/marketing. Daarom is de 

werkgroep in 2021 voor een aantal uur per week ondersteund door een externe marketeer. Daarnaast 

wordt door Pynarello voor de boekhouding een externe boekhouder ingehuurd en wordt er voor grote 

projecten een externe uitvoerend producent ingehuurd. 

 

De werkgroepleden hebben de eerste jaren van het bestaan van Pynarello voor een niet-marktconforme 

vergoeding gewerkt die geenszins in verhouding stond tot de daadwerkelijke inzet. Voor een startende 

organisatie zonder structurele financiering bleek dat niet anders te kunnen. Dankzij de drie meerjarige 

subsidies die Pynarello per 1 januari 2021 ontvangt is er de mogelijkheid om een organisatorische 

professionaliseringsslag te maken. Dit houdt in dat er per 1 januari voor de leden van werkgroep een 

vergoeding beschikbaar is die beter overeenstemt met de daadwerkelijke inzet.  

 

Hoewel de werkvorm van Pynarello work in progress is, zijn er in 2021 grote stappen gezet. In september 

is de werkwijze met een externe adviseur geëvalueerd. Daarnaast is er gewerkt aan een 

‘werkgroepreglement’ (vergelijkbaar met een directiereglement) waarin alle rechten en plichten van de 

werkgroep onderling en naar het stichtingsbestuur zijn vastgelegd. Ook is er achter de schermen per 

september 2021 overgestapt op het gebruik van de online diensten van Microsoft. Hiermee is een 

professionaliseringsslag gemaakt wat betreft de digitale werkomgeving en waarborging van online 

privacy en veiligheid. 

 

De aanhoudende onzekerheid rondom de coronamaatregelen in 2021 heeft maximale flexibiliteit en 

inventiviteit gevraagd van de werkgroepleden, zowel in het herhaaldelijk omgooien van 

concertprogramma’s als in het omgaan met de piekbelasting in de organisatie die daarmee gepaard 

ging. De verwachting is dat ook de komende jaren de invloed van de coronacrisis op de culturele sector 

een grote uitdaging blijft vormen voor Pynarello, voor zowel de werkgroep als de musici. 

 

2.1.3 Personeel en vrijwilligers 

De inzet van personeel en vrijwilligers in 2021 was bij benadering als volgt: 

 

 Huidig boekjaar Begroot FPK Vorig boekjaar 

FTE vast in dienst    

FTE tijdelijk in dienst  1,2  

FTE inhuur werkgroep/overig 2,3 1,1 0,6 

FTE inhuur musici 7,7   

Totaal FTE personele bezetting 10 2,3  

Aantal vrijwilligers 4 5 3 

FTE vrijwilligers 0,4 0,5 0,3 
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2.2 Pynarello in 2021 

Met veel hoop en verwachting werd uitgekeken naar 2021 als het eerste jaar waarin Pynarello 

structureel gefinancierd wordt. Deze structurele financiering zou rust moeten brengen om als jonge 

organisatie te kunnen professionaliseren en alle artistieke plannen uit te kunnen voeren. De structurele 

financiering bracht inderdaad financiële rust, maar Covid-19 en de de coronamaatregelen hadden veel 

consequenties voor alle geplande projecten. Er was veel flexibiliteit en inventiviteit nodig om in te 

springen op situaties waarin lockdowns langer duurden dan verwacht en waarin allerlei andere 

maatregelen werden ingevoerd. 

 

In e-mails van eind december 2020 valt terug te lezen dat er nog grote hoop was op het heropenen van 

de concertzalen na 12 januari 2021. Helaas werd op 12 januari bekend gemaakt dat de lockdown werd 

verlengd en eind januari werd er zelfs een avondklok ingevoerd. Uiteindelijk zou het tot 5 juni duren 

voor de concertzalen (met veel en afwisselende beperkingen) weer open mochten. Alle live geplande 

activiteiten in de eerste helft van 2021 konden dus helaas geen doorgang vinden.  

 

Overzicht projecten 2021 

Januari    Milk it Punk – online uitzending, televisie uitzending 

Februari   Pynarello Fagottet – televisie uitzending, online terug te kijken 

Maart   Verre Liefde – online uitzending 

Mei/Juni  Jupiter – online uitzending & live concerten  

Juli   No Man’s Land i.s.m. Kika Sprangers –live concerten 

Juli/Augustus  Tour de Pynarelli #2 – live concerten 

Juli/Augustus  Summer of Love – live concerten  

Oktober   Milk it Punk – live concerttour 

November  Open je Oren 8+ – live concert 

November/December Voyagers reprise – live concerttour (halverwege gecanceld wegens lockdown) 

November/December No Man’s Land reprise – live concerttour (halverwege gecanceld wegens 

   lockdown) 

 

Kickoff 2021: Pynarello in de huiskamer 

In de oorspronkelijke plannen zou in januari 2021 een tournee plaatsvinden met 14 concerten waarbij 

de Patchsymfonie van Beethoven gespeeld zou worden, met vijftig musici. Dit relatief grote project is in 

goed overleg met programmeurs en financiers verplaatst naar januari 2022. Een alternatief programma 

met een kleinere bezetting (minder musici op het podium, dus meer afstand onderling) was Milk it Punk. 

Een programma met muziek van twee Nederlandse componisten, Thomas Beijer en Jeffrey Bruinsma, 

gecombineerd met een Beethoven strijkkwartet, in een eigen arrangement voor strijkorkest. Maar door 

een volledige lockdown kon ook dit programma geen doorgang vinden voor live publiek. Ter vervanging 

is er van dit programma, met steun van TivoliVredenburg, AVROTROS en het Cultuurmakersfonds, een 

registratie gemaakt die onder andere uitgezonden is op Radio 4 (inclusief webcast, op 5 maart) en NPO 

Plus (14 maart en diverse herhalingen). Daarnaast zijn deze opnames verspreid via de socialemedia-

kanalen van Pynarello en anderen. Dit was de eerste professionele audio en beeld opname van 

Pynarello. Uit inventieve nood geboren, maar met een eindresultaat om trots op te zijn. Duizenden 

kijkers en luisteraars hebben toch kunnen genieten van dit nieuwe programma. De concertfilm van de 

compositie van Thomas Beijer werd zelfs geroemd in de Volkskrant en als digitaal voorbeeld in corona 

tijd aangehaald.  

“Maar wanneer had je het gevoel dat je naar een nieuwe benadering keek? Een geslaagd concept, 

was de concertfilm die Nander Cirkel maakte van Pynarello en sopraan Laetitia Gerards. Het hielp dat 

het ensemble staand speelt en beweegt en eens niet optreedt in zwarte jurken en kostuums. Door 
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dynamisch camerawerk stond je middenin de groep en zat je de sopraan dicht op de huid, waardoor 

de teksten over internetkabels, peterselie en zeekomkommers nog harder binnenkwamen. Dat door 

Gerards gezongen stuk was de kakelverse liedcyclus A Lock Without A Key, gecomponeerd door 

Thomas Beijer. De makkelijkste manier om te verrassen, is om nieuwe muziek te programmeren. Er 

zijn in Nederland voldoende componisten die iets kunnen.” 

Merlijn Kerkhof, De Volkskrant, 26-05-2021 

Het Pynarello Fagottet (een strijktrio met fagot) is in coronatijd geboren (2020), vanuit de behoefte om 

musici in kleine bezettingen spelende te houden. Het Fagottet heeft sindsdien veel concerten kunnen 

spelen. Op uitnodiging van Paul Witteman speelde het Fagottet een eigen bewerking van muziek van 

Rameau live op televisie bij Podium Witteman (21 februari, NPO2).  

 

Daarnaast hernam Pynarello haar Verre Liefde programma op uitnodiging van De Doelen Rotterdam, 

voor een streaming concert vanuit de Grote zaal van De Doelen (6 maart).  

 

Guilty Pleasures Festival/Jupiter 

Het rondreizende Guilty Pleasures Festival in mei/juni 2021 bleek door de aanhoudende 

lockdownmaatregelen niet haalbaar. Er was geen enkele zaal waar een festival kon plaatsvinden binnen 

de op dat moment geldende beperkingen. Het programma is in korte tijd omgebouwd met een guilty 

pleasure van veel Pynarello musici: Mozart’s 41e symfonie ‘Jupiter’. Het concert werd geopend met een 

introductie van Stravinsky gespeeld door twee trompetten en werd gecombineerd met een 

hedendaagse compositie van de Amerikaanse componiste Caroline Shaw. De tournee langs zeven 

concertzalen werd op uitnodiging van Het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam afgetrapt met een 

online concert: de laatste ‘Empty Concertgebouw Session’, een online concertserie geproduceerd door 

Het Koninklijk Concertgebouw. Dit was het debuut van Pynarello in Het Koninklijk Concertgebouw. De 

session van Pynarello staat tussen een mooie lijst met andere artiesten en gezelschappen op het 

YouTubekanaal van Het Koninklijk Concertgebouw. Publiek heeft met deze opname de keuze gehad om 

dit programma live te horen in een van de zeven concertzalen waar werd gespeeld of een deel van het 

programma online te kijken en luisteren.  
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Zomerprogrammering 

De zomer van 2021 bevatte drie verschillende producties. De Tour de Pynarelli werd wegens het succes 

van 2020 nogmaals georganiseerd: hetzelfde idee (een fietstocht met meerdere korte concerten 

georganiseerd door lokale Pynarelli) met deels dezelfde steden en een nieuwe stad (Rotterdam); maar 

met andere organisatoren, andere musici, nieuwe speelplekken en ander avontuurlijk repertoire. Lokale 

instanties hebben actief meegedacht en geholpen om de Etappes in de steden mogelijk te maken. De 

lokale maatschappelijke impact is waardevol voor de publieksopbouw in de betreffende steden. De 

musici zijn heel benaderbaar tijdens deze tour, omdat de musici vaak zelf meefietsen van locatie naar 

locatie. Hierdoor ontstaat een band tussen musici en publiek. Hoewel de weersomstandigheden niet 

altijd meewerkten en de concerten nog met inachtnemingen van de anderhalvemetermaatregelen 

moesten plaatsvinden, was het publiek zeer blij om weer livemuziek te kunnen horen. 

“We hebben genoten van de drie concertjes op verrassende locaties. En het fietsen van plek naar plek 

maakte het extra leuk. Ik had nooit gedacht dat ik naar een concert zou luisteren bij de 

hardloopvereniging waar ik regelmatig langs fiets.” 

- bezoeker Tour de Pynarelli #2, Etappe Den Haag 

Het programma No Man’s Land, een samenwerking met saxofoniste en componiste Kika Sprangers en 

8 Pynarello strijkers werd opnieuw een aantal keer uitgevoerd (nadat een deel van de tour in najaar 

2020 was geannuleerd). Het concert in het Bimhuis werd uitgezonden via Bimhuis TV en het 

gelijknamige audio album kwam uit op diverse media.  

 

De behoefte om nog een geheel nieuw programma te bedenken was groot. Daarom kwam Pynarello 

met de Summer of Love. Een samenwerking tussen twee singer-songwriters (Jo Sarah en Baer Traa) en 

10 Pynarello musici, met muziek variërend van Ligeti tot Antonio Carlos Jobim en van Ravel tot Marvin 

Gaye, aangevuld met eigen werk van Jo Sarah en Baer Traa. 

 

Najaar: Milk it Punk tour en nieuwe beperkingen 

Gedurende het jaar 2021 werd Pynarello uitgenodigd om in september op het festival Sencity te spelen 

(een festival in Utrecht dat zich richt op doven- en slechthorenden en dat is geïnspireerd op het niet of 

minder kunnen horen van muziek). Helaas werd dit festival vanwege te veel beperkingen door corona 

geannuleerd. Gelukkig kon de Milk it Punk tour, met 12 concerten door het hele land, wel doorgaan. In 

de oorspronkelijke plannen stond voor het najaar de tour Gallowstreet Royale gepland maar in februari 

2021 werd al duidelijk dat deze tour financieel een te groot risico zou zijn en dat eventuele 1,5m afstand 

in een zaal zonder stoelen niet gewaarborgd kon worden. Omdat de Milk it Punk tour in januari 

geannuleerd moest worden was er nu de kans om dit avontuurlijke programma toch nog voor live 

publiek te spelen. 

 

In november speelde Pynarello op uitnodiging van het Muziekgebouw aan ‘t IJ Amsterdam een concert 

in de serie Open je Oren 8+. Het programma Milk it Punk werd speciaal voor dit concert gearrangeerd 

voor kwintet. Pynarello zou in 2020 al in deze serie spelen, maar dat werd vanwege corona maatregelen 

een jaar uitgesteld.  

 

De productie Pynarello’s New Years Eve bleek in 2021 niet realistisch te zijn. Het jaar 2021 eindigde met 

een herneming van Voyagers, de productie die samen met Marjolijn van Heemstra in 2020 is gemaakt. 

Helaas kon de productie wegens een nieuwe lockdown niet worden afgemaakt. Ook de reprisetournee 

van No Man’s Land, welke tussen de voorstellingen van Voyagers gepland stond, werd noodgedwongen 

afgezegd. Het jaar eindigde zoals het begon: in lockdown. 
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**** “Voyagers maakt indruk door de beheerst-bevlogen toon van Van Heemstra en door de goede 

opbouw. Dit ontstaat in samenspel met muziekcollectief Pynarello, wiens composities afwisselend 

harmonieus samenvallen met de tekst en er tegenaan botsen, maar die vooral het weidse of 

onheilspellende gevoel versterken dat gedachten over het heelal kunnen oproepen.”  

NRC (september 2020) 

**** “De melancholische muziek is een perfecte partner voor Van Heemstra en haar poëtische 

verhaal” 

 Vincent Kouters, Volkskrant (september 2020) 

Naast bovenstaande producties gaf Pynarello ook nog diverse concerten die niet mee worden genomen 

in de subsidieverantwoording omdat concerten veelal besloten waren. Zo speelde het Pynarello 

Fagottet op een tandartsencongres, werd de Summer of Love gespeeld voor een zaal vol cruisegangers 

en werd het Milk it Punk programma in kwartetvorm op uitnodiging van diverse concertzalen gespeeld 

als voorproefje voor het concertseizoen. Op de valreep van het concertjaar, vlak voor de complete 

sluiting van de cultuursector, kon een select aantal donateurs nog genieten van een intiem concert met 

terug- en vooruitblikken. 

2.3 2021 in cijfers 

In deze paragraaf wordt 2021 in cijfers in beeld gebracht. Voor een meer gedetailleerde inhoudelijke 

beschrijving van de diverse producties verwijzen we u naar pagina 31 van dit jaarverslag. 

2.3.1 Producties Fonds Podiumkunsten 

In onderstaande tabel vindt u de voorgenomen en de gerealiseerde producties voor 2021:  

 

Producties voorgenomen gerealiseerd 

Nieuwe producties 5 5 

Reprise producties  1 

Nieuwe Co-producties   

Reprise Co-producties  1 

Totaal aantal producties 5 7 

 

Toelichting: Voor 2021 stonden vijf nieuwe producties gepland: de Patchsymfonie van Beethoven, het 

Guilty Pleasures Festival, het Carnaval der Mensen, de tour Gallowstreet Royale en Pynarello’s New 

Years Eve. Geen van deze producties is vanwege de coronacrisis als gepland tot uitvoering gekomen. 

Toch is het gelukt om een vijftal nieuwe producties te ontwikkelen: Milk it Punk, Jupiter, Tour de Pynarelli 

#2, Summer of Love en Open je Oren. Daarnaast deed de mogelijkheid zich voor om een productie uit 

het vorige seizoen eenmalig voor een streaming concert te hernemen: Verre Liefde. Ook de productie 

Voyagers een samenwerking met Marjolijn van Heemstra die in 2020 ten tijde van corona is ontwikkeld, 

is in 2021 hernomen. Hoewel aan deze productie niet een coproducenten-overeenkomst ten grondslag 

ligt, is deze, na afstemming met het FPK daarover, als een reprise van een co-productie in de 

verantwoording opgenomen. De Patchsymfonie van Beethoven, de tour Gallowstreet Royale en 

Pynarello’s New Years Eve zijn verplaatst naar 2022. 

 

2.3.1.1 Voorstellingen Fonds Podiumkunsten 

In de tabel op de volgende pagina is het voorgenomen aantal voorstellingen afgezet tegen het aantal 

gerealiseerde voorstellingen: 
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Voorstellingen voorgenomen Gerealiseerd 

Noord 3 8 

Oost 4 10 

Midden 5 4 

West 3 3 

Zuid 5 13 

Amsterdam 6 6 

Rotterdam 2 3 

Den Haag 2 2 

Utrecht 6 5 

Buitenland 4 1 

Alleen online  3 

Totaal aantal voorstellingen 40 58 

 

Toelichting: Pynarello heeft meer voorstellingen gerealiseerd dan voorgenomen. Hierbij wordt wel de 

kanttekening gemaakt dat een deel van de voorstellingen die door het FPK als gerealiseerd mogen 

worden beschouwd (namelijk 22), in werkelijkheid geen doorgang konden vinden vanwege lock-downs. 

Dat verklaart ook waarom het aantal voorstellingen buiten de randstad (regio Noord, Oost en Zuid) 

allemaal verdubbeld zijn ten opzichte van de voorgenomen voorstellingen. Het gaat in die gevallen om 

zalen die een voorstelling moesten annuleren en later in het seizoen alsnog een voorstelling wilden 

programmeren. Voor de regio West en Utrecht zijn minder voorstellingen gerealiseerd omdat het in die 

regio’s moeilijker is om voorstellingen te ‘herprogrammeren’ vanwege het grotere aanbod. Ook is 

gebleken dat in de randstad (deels) minder zalen bereid waren om voor kleine aantallen publiek 

(vanwege overheidsmaatregelen) hun deuren te openen.  

 

De in de tabel genoemde ‘alleen online’ activiteiten zijn de registratie van Milk it Punk (uitgezonden via 

de webcast van Radio4 en YouTube-kanaal van TivoliVredenburg, de AVROTROS en later via NPO2 Plus), 

het online concert Verre Liefde vanuit De Doelen en het online concert Jupiter vanuit Het Koninklijk 

Concertgebouw via het YouTube-kanaal van Het Koninklijk Concertgebouw. 

In 2021 zou Pynarello een concert in België geven met de productie Voyagers maar dat concert werd 

vanwege corona geannuleerd.  

2.3.1.2 Publieksaantallen  

In onderstaande tabel is het voorgenomen aantal bezoekers afgezet tegen het aantal daadwerkelijke 

bezoekers: 

 

Gegevens Bezoekers voorgenomen gerealiseerd 

Totaal aantal bezoekers 13.750 15.249 

- Waarvan schoolvoorstellingen 125 0 

- Waarvan buitenland 1.250 0 

Aantal betalende bezoekers 12.250 3.202 

Aantal niet-betalende bezoekers 1.500 12.047 

 

Toelichting: Vanwege vele lockdowns en andere beperkende maatregelen is het aantal voorgenomen 

betalende bezoekers logischerwijs niet gerealiseerd. Door een aantal goed bekeken streaming 

concerten te spelen is het totaal aantal bezoekers wel bijna gerealiseerd. Vanwege alle beperkende 

maatregelen zijn er geen schoolvoorstellingen geweest. 

2.3.2 Totaal voorstellingen 

Om een goed beeld te krijgen van alle activiteiten die Pynarello in 2021 heeft georganiseerd en gespeeld, 

ongeacht of deze binnen de FPK-systematiek passen of op andere wijze verantwoord worden, is op de 

volgende pagina’s een tabel met alle voorstellingen opgenomen. Naast de hiervoor benoemde 
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optredens gaat het dan ook om samenwerkingsproducties die officieel niet als coproductie zijn 

gekwalificeerd (No Man’s Land met Kika Sprangers), om besloten concerten en om online- en 

televisieoptredens.  

 

Datum Productie Locatie opmerkingen aantal 

fysiek 

aantal 

online  

aantal 

TV  

9-1 Patchsymfonie/MiP* Amsterdam Geannuleerd    

10-1 Patchsymfonie/MiP* Kerkrade Geannuleerd    

16-1 Patchsymfonie/MiP* Tilburg Geannuleerd    

20-1 Patchsymfonie/MiP* Ede Geannuleerd    

21-1 Patchsymfonie/MiP* Leeuwarden Geannuleerd    

22-1 Patchsymfonie/MiP* Enschede Geannuleerd    

23-1 Patchsymfonie/MiP* Culemborg Geannuleerd    

24-1 Patchsymfonie/MiP* Amersfoort Geannuleerd    

26-1 Patchsymfonie/MiP* Utrecht Geannuleerd    

27-1 Pynarello en Kika Sprangers Den Haag Online  1.197  

27-1 Patchsymfonie/MiP* Eindhoven Geannuleerd    

28-1 Patchsymfonie/MiP* Amsterdam Geannuleerd    

29-1 Patchsymfonie/MiP* Groningen Geannuleerd    

30-1 Patchsymfonie/MiP* Roermond Geannuleerd    

31-1 Patchsymfonie/MiP* Arnhem Geannuleerd    

21-2 Pynarello Fagottet televisie Podium Witteman  690 592K 

5-3 Milk it Punk* Webcast radio4 Online  8.178**  

6-3 Verre Liefde* De Doelen Online  112  

14-3 Milk it Punk NPO2 Start televisie   4K 

10-4 Snaarfestival Utrecht Geannuleerd    

28-5 Jupiter* Groningen Geannuleerd    

5-6 Jupiter* Tilburg Geannuleerd    

9-6 Jupiter* Leiden  25   

10-6 Jupiter* Amsterdam Online  3.607  

10-6 Jupiter* Enschede  50   

11-6 Jupiter* Arnhem  50   

12-6 Jupiter* Breda  46   

14-6 Jupiter* Utrecht  151   

16-6 Jupiter* Leeuwarden  40   

18-6 Jupiter* Eindhoven  210   

30-6 Fagottet  Utrecht Besloten 30   

3-7 Fagottet  Amsterdam Besloten 60   

16-7 No Man’s Land  ‘s-Graveland Festival Wonderfeel 200***   

22-7 No Man’s Land  Nijmegen  50   

23-7 Tour de Pynarelli #2* Den Haag  26   

24-7 No Man’s Land  Amsterdam  131 1.625  

24-7 Tour de Pynarelli #2* Utrecht  30   

30-7 Tour de Pynarelli #2* Rotterdam  12   

30-7 Summer of Love* Rotterdam  73   

31-7 Tour de Pynarelli #2* Groningen  36   

1-8 Tour de Pynarelli #2* Amersfoort  40   

1-8 Summer of Love* Amersfoort  86   

2-8 Summer of Love Nijmegen Besloten 100   

4-9 Seizoensopeningen Apeldoorn Besloten 250   

10-9 Seizoensopeningen Heerlen Besloten 501   

13-9 Seizoensopeningen Leeuwarden Besloten 300   

18-9 SenCity Festival Utrecht Geannuleerd    

26-9 Milk it Punk* Amsterdam  244   

29-9 Milk it Punk* Rotterdam  167   

30-9 Milk it Punk* Amersfoort   46   

1-10 Milk it Punk* Ede  15   

3-10 Milk it Punk* Roermond  49   
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6-10 Milk it Punk* Leeuwarden  76   

7-10 Milk it Punk* Utrecht  179   

8-10 Milk it Punk* Enschede  39   

10-10 Milk it Punk* Tilburg  79   

11-10 Milk it Punk* Groningen  123   

12-10 Milk it Punk* Kerkrade  145   

16-10 Milk it Punk* Zwolle (2x) Common Grounds 500   

24-10 No Man’s Land  Amsterdam Podium Witteman  1042 510K 

31-10 No Man’s Land  Amersfoort  103   

4-11 Voyagers*  Leeuwarden  51   

10-11 Voyagers* Heerlen  66   

13-11 No Man’s Land  Den Bosch  211   

14-11 No Man’s Land  Den Haag  120***   

16-11 Voyagers*  Den Bosch Geannuleerd    

19-11 Voyagers*  Amstelveen  100   

21-11 Open je Oren* Amsterdam  184   

22-11 Voyagers*  Amsterdam  277   

23-11 Voyagers*  Breda  72   

27-11 Voyagers*  Alkmaar  66   

29-11 Voyagers*  Utrecht Geannuleerd    

2-12 Voyagers*  Den Haag Geannuleerd    

3-12 Voyagers*  Leuven (BE) Geannuleerd    

4-12 Voyagers*  Apeldoorn Geannuleerd    

8-12 Voyagers*  Amsterdam Geannuleerd    

10-12 No Man’s Land  Rotterdam Geannuleerd    

13-12 Donateursconcert Amersfoort Besloten 24   

       

Totaal 78 activiteiten   5.432 16.451 1.106K 

 

* dit zijn prestaties die zijn meegenomen in de FPK-verantwoording. 

**  aangezien de registratie van Milk it Punk via veel verschillende kanalen tegelijkertijd is 

 uitgezonden is voor het online bereik uitgegaan van de cijfers zoals die door NPORadio4 zijn 

 verstrekt met daarbij opgeteld het aantal views via het YouTube kanaal van AVROTROS. 

*** de bezoekersaantallen van deze concerten zijn een schatting. 

2.4 Publiek  

In paragraaf 2.3 is te zien dat Pynarello bij geen van haar subsidiënten in 2021 het aantal voorgenomen 

(betalende) bezoekers heeft gerealiseerd. Dat heeft uiteraard met de aanhoudende coronacrisis te 

maken. De verschillende lockdowns en beperkte capaciteit (soms maxima van 50 of andere aantallen, 

afhankelijk van de grootte van de zaal, soms maximaal 1/3 zaalbezetting, soms naar vrije keuze van de 

betreffende zaal) in de zalen op de momenten dat er wél voor publiek gespeeld kon worden, hebben 

nadelige effecten op het aantal bezoekers gehad. Wat daarbij ook meespeelde was de voortdurende 

onzekerheid of concerten konden doorgaan. Dat maakte dat het publiek zeer afwachtend was met het 

kopen van kaartjes, iets wat sectorbreed gesignaleerd werd. 

 

Het publiek dat wel in de gelegenheid was om concerten van Pynarello te bezoeken, was veelal zeer 

enthousiast. Zodoende ziet Pynarello de concerten die vanwege beperkte capaciteit matige 

bezoekersaantallen hebben getrokken toch als een waardevolle investering in duurzame 

publieksopbouw. Pynarello werkt ook om met een aantal concertzalen aan het opbouwen van een 

duurzame band (wellicht uitmondend in een ‘Artist in Residence’ profiel). Gebleken is dat bezoekers 

graag terugkomen bij Pynarello. Het helpt daarbij als er meerdere concerten in een seizoen worden 

geprogrammeerd in dezelfde zaal.  

 

Musici bij Pynarello proberen de band met het publiek nog verder te vergroten door na afloop van 

concerten zo veel mogelijk met het publiek in gesprek te gaan. Dat heeft niet alleen ten doel om nieuwe 
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donateurs te werven, maar ook om waardevolle feedback van het publiek te krijgen. Wat vond het 

publiek mooi, wat vonden ze minder mooi? Hoe hebben ze het concert ervaren? Bovendien vindt 

Pynarello het belangrijk om voor haar publiek zo benaderbaar en bereikbaar mogelijk te zijn. Pynarello 

wil de spreekwoordelijke vierde wand zoveel mogelijk doorbreken. Ook dit aspect van de Pynarello-

filosofie was met de anderhalvemeter maatregelen en gesloten foyers echter niet altijd te realiseren. 

2.4.1 Pynarello digitaal 

Door streams, tv- en radio-uitzendingen, en 2 releases op Spotify heeft Pynarello in 2021 digitaal een 

groot publiek binnen en buiten Nederland bereikt. Het concert Verre Liefde werd als livestream 

aangeboden door De Doelen. De concertfilms van Milk it Punk werden uitgezonden op NPORadio 4 

(audio en online video), NPO2 Extra (video) en via de YouTube en Facebook-kanalen van onder andere 

TivoliVredenburg en AVROTROS. Daarnaast werden deze opnames veelvuldig gedeeld op diverse 

(inter)nationale social mediakanalen voor klassieke muziekliefhebbers. Zo werd Beethovens Serioso 

strijkkwartet in de uitvoering van Pynarello maar liefst 7.500 keer via het Facebookkanaal ‘History of 

Music’ bekeken en ‘A Lock Without a Key’ van Thomas Beijer via hetzelfde kanaal zelfs 9.300 keer. Omdat 

deze registraties via zo veel verschillende kanalen zijn gedeeld, is het exacte bereik moeilijk te bepalen. 

Dat loopt echter zeker in de tienduizenden.  

 

Het concert No Man’s Land met Kika Sprangers werd integraal online uitgezonden via Bimhuis tv. 

Pynarello’s opname van de Milk it Punk suite van Jeffrey Bruinsma is gedraaid op Kink FM, een 

radiozender waar normaal gesproken geen klassieke muziek gedraaid wordt. Hier heeft Pynarello 

ambassadeur Eric Corton zich voor ingezet. Twee delen uit het programma Jupiter, live opgenomen in 

de Grote Zaal, zijn gestreamd als slotaflevering van de Empty Concertgebouw Sessions, met inmiddels 

meer dan 30.000 weergaven op Facebook en YouTube. 

 

Behalve de hier genoemde online optredens heeft Pynarello er bewust voor gekozen om geen reguliere 

concerten te streamen. Een live concertervaring van Pynarello is veelal niet te vangen in een stream. 

Door uit het hoofd en zonder dirigent te spelen ontstaat er een bijzondere vorm van communicatie 

tussen musici onderling en tussen musici en publiek. Die bijzondere, intieme vorm van communicatie 

ontbreekt bij een livestream. Er is gekozen om een aantal goede registraties te maken, in plaats van een 

veelheid aan concerten te streamen. Het maken van een goede registratie is zeer kostbaar en daar heeft 

Pynarello niet de middelen voor. Met samenwerkingspartners TivoliVredenburg, De Doelen en Het 

Koninklijk Concertgebouw is dat wel gelukt. De keuze om bewust voor goede registraties te gaan werd 

ook opgemerkt door de pers (over Milk it Punk): 

“Maar wanneer had je het gevoel dat je naar een nieuwe benadering keek? Een geslaagd concept, 

was de concertfilm die Nander Cirkel maakte van Pynarello en sopraan Laetitia Gerards.  

Merlijn Kerkhof, De Volkskrant, 26-05-2021 

Pynarello is sinds haar oprichting regelmatig te gast in tv-programma Podium Witteman en zo ook in 

2021 met een optreden van het Pynarello Fagottet en met een optreden van No Man’s Land met Kika 

Sprangers. De opnames van No Man’s Land met Kika Sprangers en de liedcyclus ‘A Lock Without A Key’ 

van Thomas Beijer (onderdeel van het Milk it Punk programma) in 2021 hadden hun release op Spotify. 

2.4.2 Donateurs  

Pynarello heeft in 2021 ingezet op het uitbreiden en verstevigen van de achterban door het actief 

werven van nieuwe donateurs, die daarmee deel uitmaken van ‘Pynarello Peloton’. Dit heeft ertoe 

geleid dat Pynarello eind 2021 ondersteund wordt door 177 structurele donateurs. Dat betekent dat er 



16  Jaarverslag Stichting Pynarello 2021 

 

 

 

in 2021 per saldo 31 nieuwe donateurs bij zijn gekomen. Het is de wens om dit verder uit te breiden, 

maar de ervaring leert dat daar live concerten voor nodig zijn omdat de persoonlijke aanpak van musici 

het beste werkt. Donateurs zorgen niet alleen voor een stroom van inkomsten, maar deze donateurs 

zijn vooral trouwe fans en bezoekers van concerten van Pynarello. Om deze band te verstevigen werden 

donateurs uitgenodigd om een repetitie bij te wonen van het programma Milk it Punk. In december 

organiseerde Pynarello een exclusief donateursconcert in de Veerensmederij in Amersfoort en 

ontvingen alle donateurs eind december per post een bijzondere nieuwjaarsgroet. 

2.5 Geografische spreiding en reflectie daarop 

Ondanks de aanhoudende coronacrisis zijn er in 2021 iets meer speelbeurten gerealiseerd dan voorzien. 

Pynarello heeft daarbij gestreefd naar een zo groot mogelijke regionale spreiding en heeft in 2021 in 

alle regio’s aangedaan. Steden waar Pynarello in 2021 voor het eerst speelde waren Leiden, 

Leeuwarden, Heerlen, Den Bosch, Alkmaar en Apeldoorn. Er stonden ook concerten gepland op nieuwe 

speelplekken Culemborg, Muiden en Leuven (BE), maar deze zijn vanwege coronamaatregelen komen 

te vervallen. 

 

Bij ieder programma is de geografische spreiding voor Pynarello erg belangrijk. De muziek van Pynarello 

moet op zo veel mogelijk plekken klinken en juist ook buiten de randstad is ruimte voor experiment. Het 

feit dat een aanzienlijk deel van de donateurs juist uit de regio’s Oost en Zuid komt bewijst dat Pynarello 

daar ook succesvol is. In 2022 speelt Pynarello voor het eerst in Venlo en Haarlem. Naast uitbreiding van 

speelplekken wordt ingezet op jaarlijks terugkeren naar concertlocaties waar Pynarello al speelt, zodat 

er op die locaties gewerkt wordt aan duurzame publieksopbouw (zie ook 2.6.1 Concertzalen hieronder). 

 

Op langere termijn wordt gezocht naar een uitbreiding van speelplekken in de provincies waar Pynarello 

nog niet of nauwelijks heeft opgetreden zoals Zeeland, Flevoland en Drenthe.  

2.6 Stakeholders 

2.6.1 Concertzalen 

Sinds haar oprichting in 2017 speelt Pynarello jaarlijks verschillende concertprogramma’s in 

TivoliVredenburg (Utrecht), Muziekgebouw Eindhoven, Musis Sacrum Arnhem, Theaters Tilburg, Chassé 

Theater (Breda) en de Veerensmederij (Amersfoort). Dankzij gezamenlijke inspanningen van deze zalen 

en Pynarello vertaalt dit zich in enthousiaste terugkerende bezoekers. Zulke samenwerkingen worden 

inmiddels ook opgebouwd met SPOT Groningen, Muziekgebouw aan ’t IJ (Amsterdam) en De Doelen 

(Rotterdam). Mede dankzij de goede relaties met bovenstaande concertzalen was het in 2021 mogelijk 

om op het laatste moment te schuiven met concertdata van bijvoorbeeld de Jupiter tournee. Daardoor 

konden een aantal concerten alsnog doorgaan die anders vanwege een verlengde lockdown gecanceld 

zouden zijn. Pynarello heeft voor verschillende repetities een aantal keren gebruik mogen maken van 

ruimtes in zowel het Muziekhuis (Utrecht) als TivoliVredenburg.  

2.6.2 Gemeentes Utrecht en Amersfoort 

De gemeente Utrecht en de gemeente Amersfoort zijn als subsidienten van Pynarello belangrijke 

stakeholders. De ambitie van Pynarello is om de zichtbaarheid in beide steden te vergroten en de 

samenwerking met andere partners uit te breiden. Pynarello heeft vanwege de restricties en lockdowns 

minder dan beoogd bewerkstelligd op het gebied van partnerships. Vergevorderde plannen voor een 

samenwerking met Sencity in Utrecht zijn in 2021 vanwege corona niet uitgevoerd. Pynarello blijft wel 

in gesprek over een opvolging van deze plannen. In 2022 gaat Pynarello ook samenwerken met een 

andere Utrechtse partner: SNAAR festival en de Nationale Vioolconcoursen. Een beoogde 

samenwerking met het Amersfoorts Jeugdorkest moest helaas ook uitgesteld worden, maar de 

verwachting is dat deze ook in 2022 kan worden opgepakt. 
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In zowel Utrecht als Amersfoort is Pynarello regelmatig te gast op de reguliere concertpodia. Pynarello 

wil zich daarnaast ook graag op locaties buiten de concertzaal laten horen. Pynarello heeft goede 

ervaringen met het spelen op alternatieve locaties, waar ook nieuw en iets jonger publiek op af komt. 

Tijdens de Tour de Pynarelli #2, georganiseerd door lokale Pynarelli zijn verschillende nieuwe (buiten) 

locaties bespeeld, tot enthousiasme van publiek én musici. In Utrecht was Pynarello te horen in Het 

Muzieklokaal, Fort Vechten en DUMS. In Amersfoort heeft Pynarello in KOSMIK gespeeld en voor de 

eerste keer in Theater Flint gestaan. Milk it Punk was te horen in de Elleboogkerk, in hartje centrum 

Amersfoort. In 2022 wil Pynarello graag haar positie als gezelschap binnen Amersfoort verstevigen. 

Naast optredens in de Veerensmederij en Theater Flint worden twee producties in seizoen 22-23 

gerepeteerd in Amersfoort. 

2.6.3 De Pynarelli 

Pynarello ziet de eigen musici (de ‘Pynarelli’) als belangrijk(st)e stakeholders. Zonder de tomeloze inzet 

van deze musici zou Pynarello immers geen bestaansrecht hebben. Na afloop van iedere concertreeks 

wordt het project geëvalueerd middels een online evaluatieformulier dat de spelende musici 

(desgewenst anoniem) kunnen invullen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de 

programmakeuze, de locaties, het repetitieproces, het gevoel van veiligheid en de communicatie vanuit 

de organisatie. Deze feedback is voor de werkgroep van Pynarello zeer waardevol, juist ook als deze niet 

enkel positief is. Verbeterpunten die in 2021 naar voren kwamen waren onder andere de vormgeving 

van het repetitieproces en de tourneeplanning. De werkgroep leert hiervan en onderzoekt 

mogelijkheden om deze punten continu te verbeteren. 

2.6.4 Overige partners 

Belangrijke partners voor Pynarello zijn mediapartners NPO Radio 4 en Podium Witteman. Op artistiek 

vlak werkt Pynarello in een doorlopend theatraal onderzoek samen met Marjolijn van Heemstra, met 

wie in 2021 de voorstelling Voyagers in reprise ging en in december 2022 een nieuwe voorstelling 

gemaakt zal worden. Componisten Jeffrey Bruinsma, Thomas Beijer en Kika Sprangers zijn muzikaal 

gezien belangrijke partners van Pynarello. In 2021 werkte Pynarello samen met diverse beeldmakers 

wiens werk al langere tijd bepalend is voor de uitstraling van Pynarello. Videograaf Nander Cirkel en 

fotografen Melle Meivogel en Nichon Glerum weten de levendige uitstaling van Pynarello goed in beeld 

te brengen. Daarnaast heeft Pynarello de afgelopen jaren een goede relatie opgebouwd met diverse 

private financiers. Pynarello is in 2021 dankbaar voor het vertrouwen en de financiële steun van Fonds 

21, het Cultuurmakersfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en 177 private donateurs. 

2.7 Talentontwikkeling 

2.7.1 Conservatoriumstudenten 

Conservatoriumstudenten hebben vanaf de oprichting speciale aandacht gekregen binnen de 

talentontwikkeling van Pynarello. Vanuit het principe van peer-to-peer learning spelen er geregeld 

geselecteerde getalenteerde conservatorium masterstudenten mee in Pynarello producties. Zij 

vervullen op dat moment een gelijkwaardige rol binnen het collectief. In 2021 speelden er tijdens de 

producties Milk it Punk, No Man’s Land en Voyagers in totaal vier studenten mee. Er komen veel 

verzoeken binnen van studenten die graag willen deelnemen aan Pynarello projecten maar Pynarello 

kan daar helaas niet altijd de ruimte voor bieden, zeker in een jaar met corona waarin het organiseren 

van projecten sowieso al ingewikkeld is en waarin het al moeilijk genoeg is om werk te bieden aan 

zzp’ers. Voor de toekomst gaat de werkgroep zich beraden of Pynarello wellicht op een andere manier 

iets voor studenten kan betekenen. 

 

Bij grote symfonische producties organiseert Pynarello een Session for Students. Tijdens een Session 

draaien studenten van diverse conservatoria mee tijdens een repetitie, waarbij zij evenveel 

verantwoordelijkheid krijgen als Pynarello musici. Studenten mogen muzikale inbreng geven, 

hoofdrollen spelen en worden gestimuleerd hun ideeën uit te proberen samen met het volledige 
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ensemble. Er is geen openbaar concert verbonden aan deze sessie. Het doel is om een optimale beleving 

voor studenten te creëren in een veilige omgeving. Tijdens de oorspronkelijk geplande januaritournee 

2021 (Patchsymfonie van Beethoven) stond een Session for Students gepland, maar wegens de lockdown 

en de verplichte 1,5 meter afstand is deze noodgedwongen komen te vervallen. Vanwege aanhoudende 

onzekerheden is het in 2021 niet meer mogelijk geweest een nieuwe sessie te organiseren. Pynarello is 

voornemens deze in 2022 te herpakken. Talentvolle studenten die aan meerdere Sessions hebben 

deelgenomen en passen bij het collectief, zullen wellicht in de toekomt worden uitgenodigd om deel te 

nemen aan een Pynarello productie.  

2.7.2 Talentontwikkeling binnen eigen gelederen 

Pynarello ziet dat musici die bij Pynarello spelen naast hun muzikale vakmanschap vaak ook vele andere 

talenten en interesses hebben. Om spelers met een organisatorische interesse ervaring op te laten doen 

kregen vijf Pynarello musici in 2021 de kans hun eigen Etappe te organiseren tijdens de Tour de Pynarelli 

#2 (zie 4.1.5). Dit gaf deze musici de mogelijkheid om een gehele concertdag te organiseren, van de 

artistieke programmering en het regelen van geschikte concertlocaties, tot aan lokale marketing en 

promotie. Hierin werden ze organisatorisch en artistiek ondersteund door de Pynarello werkgroep. Ook 

ontvingen ze hiervoor een vergoeding. Dit experiment werd door zowel organiserende musici als de 

werkgroep positief geëvalueerd. In de toekomst wil de werkgroep voor kortdurende ondersteunende 

werkzaamheden vaker musici uit het collectief de kans bieden deze uit te voeren, om zo ook hun 

talenten achter het podium te cultiveren en de binding binnen het collectief te vergroten. 

“Ik vond het heel leuk. Misschien moet ik toch mijn productionele talenten meer gaan benutten. Ik 

heb uitgebreid met het publiek gekletst na afloop en ze waren echt heel enthousiast” 

- Sofie, altviolist bij Pynarello en organisator Etappe Groningen - 

2.8 Financiën 2021 en reflectie daarop  

Een gedetailleerd overzicht van de financiën en een toelichting op de diverse balansposten en op de 

exploitatierekening is te vinden in de jaarrekening, vanaf pagina 28. In deze paragraaf wordt op 

hoofdlijnen ingegaan op de financiën en daarnaast op de inzet van coronasteun. 

 

Pynarello heeft 2021 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 151.298,-- Daar is met 

name een drietal belangrijke redenen voor: 

1. Pynarello heeft in 2021 van het Fonds Podiumkunsten € 48.800 aan steunmaatregelen in het 

kader van Covid-19 ontvangen die (uiteraard) niet waren begroot. 

2. De eigen inkomsten zijn hoger dan begroot (bijna € 45.000), met name door te blijven inzetten 

op fatsoenlijke uitkoopsommen, door (waar mogelijk) in te zetten op goede afspraken met 

opdrachtgevers over een vergoeding voor geannuleerde concerten en door hoger dan begrote 

bijdragen van private fondsen. 

3. De personele activiteitenlasten zijn ca € 85.000 lager dan begroot. Dat komt met name omdat er 

voor kleinere bezetting is geprogrammeerd dan oorspronkelijk voorzien. Binnen de personele 

activiteitenlasten is er een verschuiving tussen voorbereidingslasten (hoger dan begroot) en 

uitvoeringslasten (lager dan begroot). Een toelichting op deze verschuiving vindt u in het 

hiernavolgende.  

 

Samen met wat een aantal kleinere afwijkingen ten opzichte van de begroting telt dit op tot het positieve 

exploitatieresultaat. 
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De werkwijze van Pynarello (voor en achter) de schermen wordt gekenmerkt door een grote mate van 

flexibiliteit. Dat is in sommige gevallen een risico maar in andere gevallen maakt dat Pynarello wendbaar 

en geeft het de mogelijkheid om snel op veranderende omstandigheden in te springen.  

 

In de oorspronkelijke begroting voor 2021 stond in januari de Patchsymfonie gepland met 16 concerten 

met 50 musici. Omdat Pynarello september/oktober 2020 inzag dat zo’n groot project een enorm risico 

zou zijn, is toen besloten om het om te bouwen naar een kleiner project. Op dat moment was er een 

‘harde kern’ van strijkers gevraagd en die zijn meegenomen naar het kleinere project. Voor het overige 

zijn er dus geen mensen afgezegd. Voor de gevraagde strijkers moest uiteindelijk de tournee een paar 

weken van te voren ook worden geannuleerd. Met deze strijkers is de registratie gemaakt waarvoor de 

musici ongeveer 2/3e van de oorspronkelijke vergoeding van de gehele tournee hebben ontvangen, 

hetgeen meer is dan de toen geldende staffel van de brancheorganisaties voorschreef.  

 

De ‘besparing’ op de personele activiteitenlasten is dus vooral te vinden in het eerste project van het 

jaar waar met 21 musici is gespeeld in plaats van met de begrote 50. Om kleiner te programmeren is 

echter zeker niet alleen een financiële keuze. Pynarello werkt met zzp’ers die ook werkzaam zijn in veel 

andere orkesten en ensembles. Er wordt op die andere plekken regelmatig door zzp’ers een gevoel van 

onveiligheid ervaren omdat veel orkesten/ensembles, zodra het mocht de anderhalve meter afstand op 

het podium hebben losgelaten. Pynarello heeft er heel bewust voor gekozen om langer dan geadviseerd 

de anderhalve meter aan te houden juist om dit gevoel van veiligheid te creëren. Dit verklaart ook 

waarom binnen de personele activiteitenlasten de voorbereidingslasten hoger zijn dan begroot. Bij veel 

projecten is meer gerepeteerd dan in eerste instantie voorzien vanwege de uitdaging die het op grotere 

afstand van elkaar spelen met zich brengt. . Bovendien was het voor veel musici, die soms hun routine 

van het veel spelen misten, heel fijn om extra te repeteren om het vertrouwen terug te winnen. 

2.8.1 Coronasteun 

Pynarello heeft voor het eerst in 2021 van het Fonds Podiumkunsten € 48.800 aan steunmaatregelen in 

het kader van Covid-19 ontvangen. In deze paragraaf wordt toegelicht hoe deze steunmaatregelen zijn 

besteed en hoe het restant wordt gereserveerd. Zoals eerder toegelicht heeft Pynarello bewust niet 

ingezet op het maken van veel streamingproducties omdat de middelen niet toereikend waren om daar 

substantieel in te investeren. Waar mogelijk is echter met partners samengewerkt om toch registraties 

en andere uitingen mogelijk te maken.  

 

Voor de verantwoording van de inzet van steunmaatregelen volgt hier een kort overzicht van welke 

projecten gefinancierd zijn met behulp van steunmaatregelen: 

- Januari: registratie Milk it Punk in samenwerking met TivoliVredenburg en AVROTROS en met zeer 

genereuze steun van het Cultuurmakersfonds Per saldo was dit project € 7243,73 verliesgevend. 

- Maart: Pynarello heeft in samenwerking met De Doelen in Rotterdam het streamingconcert Verre 

Liefde gespeeld. Vanwege goede betaling vanuit De Doelen was dit project € 73,25 verliesgevend. 

- Mei: Pynarello heeft bij Jupiter in samenwerking met Het Koninklijk Concertgebouw een extra 

streamingconcert georganiseerd, inclusief 2 repetities. Daarnaast bevatte deze tour een afgezegd 

concert dat (deels) is vergoed. De totale kosten voor 31 musici voor het afgezegde concert, de twee 

extra repetities, het opnemen van de stream minus de vergoeding van Het Koninklijk 

Concertgebouw leiden tot een verlies van € 15.375 (reiskosten voor de extra repetities en de 

opname niet meegerekend). 

- In juli/november/december zijn er concerten van No Man’s Land gespeeld (en geannuleerd). 

Hiervoor werkte Pynarello samen met saxofoniste en componiste Kika Sprangers. Ondanks dat de 

vergoeding voor deze concerten voor Pynarello niet toereikend was is toch besloten om de 

concerten te organiseren omdat dezelfde musici het jaar daarvoor (2020) ook geannuleerd zijn. 

Toen waren beide organisaties niet gesubsidieerd en kon er geen gebruik worden gemaakt van 

steunmaatregelen. Om die reden, en om werk te genereren is de tour dit jaar wel doorgegaan, 

ondanks dat deze voor Pynarello € 13.471,11 verliesgevend was.  
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- In september is een vergoeding aan 4 musici betaald voor het (zeer lang van te voren) afgezegde 

Sencity festival. De kosten daarvan bedroegen € 1.000,-- 

- In september heeft Pynarello op drie seizoensopeningen van concertzalen gespeeld. Dit zorgde 

voor extra werk voor musici en heeft tegelijkertijd de zichtbaarheid bij het publiek in die steden 

vergroot. Per saldo was dat € 1747,02 verliesgevend. 

- In december zijn zes concerten van Voyagers geannuleerd. Alle musici zijn 100% doorbetaald maar 

Pynarello mocht dit bij haar opdrachtgever in rekening brengen. Dit heeft dus niet tot extra kosten 

geleid. 

 

Dat leidt tot het volgende overzicht: 

 

Periode productie Resultaat 

Januari 2021 Registratie Milk it Punk -/- €  7.243,73 

Maart 2021 Streaming Verre Liefde -/- €        73,25 

Mei 2021 Streaming Jupiter -/- € 15.375,-- 

Juli/november 2021 No Mans Land -/- € 13.574,11 

September 2021 Afgezegd Sencity festival -/- €   1.000,-- 

September 2021 Seizoensopeningen -/- €   1.747,02 

Totaal  -/- € 39.013,11 

 

Van de toegekende steunmaatregelen is € 48.800 -/- € 39.013,11 = € 9.786,89 tot op heden onbesteed 

gebleven. Dit bedrag wordt, conform de eisen van het FPK, toegevoegd aan een bestemmingsreserve 

Covid-19. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag is de eerste grote tournee van 2022 reeds 

geannuleerd en daar zal deze bestemmingsreserve mogelijk voor moeten worden aangesproken. Indien 

dat niet het geval is, zal de bestemmingsreserve worden aangewend voor (kleine) projecten die zorgen 

voor werk voor zzp’ers en tegelijkertijd de zichtbaarheid van Pynarello vergroten. 

 

Pynarello hecht er waarde aan om nog te vermelden dat mede in het kader van Covid-19, en in het kader 

van Fair Practice, de concerttarieven voor musici vanaf september met 10% zijn verhoogd (van € 250,-- 

per concert naar € 275,-- per concert). Dat heeft geleid tot ca. € 10.500,-- extra kosten. Deze kosten zijn 

niet ten laste van de steunmaatregelen gebracht omdat het de grote wens, en ook het voornemen, van 

Pynarello is om deze verhoging van de tarieven structureel door te voeren. 

2.8.2 Wet normering topinkomens (Wnt) 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topinkomens (Wnt) van toepassing. Zowel de 

bezoldiging van de artistiek leider (€ 38.630,- voor ca. 0,5 Fte) als van de zakelijk leiders (€ 26.970,-- per 

persoon voor ca. 0,25 Fte) valt hier ruim onder. Het bestuur van de stichting verricht haar 

werkzaamheden onbezoldigd en ontvangt geen onkostenvergoedingen. 

2.9 Codes en reflectie daarop 

2.9.1 Governance Code Cultuur  

Pynarello hanteert de principes van de Governance Code Cultuur (hierna: GCC). De principes worden 

beschouwd als leidraad waaraan de bestuurlijke organisatie wordt getoetst en verbeterd. Dit betreft 

niet alleen de verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en werkwijze tussen de werkgroep en het 

bestuur maar ook de principes als transparantie en belangenverstrengeling. De bestuurders en de 

werkgroep zijn zich daarbij bewust van hun rol en handelen professioneel, onafhankelijk, integer, 

zorgvuldig en verantwoord. 

 

Het bestuur van Pynarello heeft in 2021 zes keer vergaderd met (een afvaardiging van) de werkgroep. 

Daarnaast zijn er diverse overlegmomenten met een meer informeel karakter geweest. In de 

vergadering in september is de toepassing van de GCC binnen Pynarello uitgebreid en minutieus 
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besproken. Er is getoetst in hoeverre Pynarello aan de principes van de GCC voldoet, en alle bij de 

principes behorende aanbevelingen zijn gecontroleerd om te kijken waar verbeterpunten liggen. Over 

de toepassing en naleving van de verschillende principes en aanbevelingen van de code is het volgende 

op te merken: 

 

Principe 1: De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te 

creëren, over te dragen en/of te bewaren. 

Met haar concerten en andere activiteiten creëert Pynarello culturele waarde die ze overdraagt aan 

haar publiek. Vanuit haar statutaire doelstelling, “jong en oud inspireren met avontuurlijke muziek”, 

streeft Pynarello ernaar om een zinvolle bijdrage te leveren aan het Nederlandse muziekbestel. Dat 

wordt op professionele wijze gedaan en er wordt verantwoord en integer gehandeld. Vanwege de 

democratische werkwijze van de werkgroep en de organisatie is er veel ruimte voor betrokkenheid van 

Pynarelli en andere belanghebbenden. Door de coronacrisis is het wel moeilijker geweest om culturele 

waarde over te dragen. Toch is, waar mogelijk, het avontuur gezocht. De hoop is om in 2022 weer meer 

de culturele boodschap over te kunnen dragen. 

 

Principe 2: De organisatie past de principes en aanbevelingen van de governance code cultuur toe.  

Pynarello probeert, als jonge en kleine organisatie, de GCC zo goed mogelijk toe te passen. Voor wat 

betreft de principes lukt dat ook al kan de toelichting daarop nog beter. In voorgaande jaren was het 

echter voor een kleine organisatie niet altijd goed mogelijk om alle aanbevelingen uit te voeren. Vanaf 

2021 is Pynarello meerjarig gesubsidieerd en in dat kader is er vanaf medio 2020 achter de schermen 

een professionaliseringsslag gemaakt die nog voortduurt. In 2021 is voor het eerst de toepassing van de 

GCC uitgebreid door het bestuur en de werkgroep geëvalueerd. Ook wordt over 2021 voor het eerst in 

dit bestuursverslag uitgebreid(er) verantwoording afgelegd over de toepassing van de GCC. Voor 2022 

streeft Pynarello ernaar om de GCC nog verder te verankeren in de organisatie. Daartoe wordt 

overwogen om een workshop over de GCC te volgen bij het Platform Governance in Cultuur.  

 

Principe 3: Bestuursleden en directieleden zijn onafhankelijk en handelen integer. 

Dit principe is verankerd in de organisatie. In het bestuursreglement en in het (concept) 

werkgroepreglement zijn regelingen opgenomen over hoe om te gaan met tegenstrijdige en 

persoonlijke belangen en hoe besluitvorming in zo’n situatie dient te verlopen. Tegenstrijdige belangen 

dienen altijd aan de voorzitter van het bestuur te worden gemeld. Het betreffende werkgroep- of 

bestuurslid kan niet deelnemen aan de beraadslagingen over een onderwerp waarbij hij/zij een 

persoonlijk of tegenstrijdig belang heeft. Er ontbreekt op dit moment nog een tegenstrijdig 

belangregeling in de statuten. Het voornemen is om de statuten in 2022 te wijzigen, zodat die regeling 

kan worden opgenomen en de statuten ook voor het overige aan de wbtr voldoen. 

 

 

Voor de toekomst is het doel om  in een vroeg stadium mogelijke belangenverstrengeling te (h)erkennen 

en besluitvorming daaromtrent op een meer formele wijze vast te leggen. Een complicerende factor 

hierbij is wel dat de leden van werkgroep allen als zzp’er door Pynarello worden ingehuurd en daarnaast 

vele andere activiteiten binnen de culturele sector ontplooien. De grens van belangenverstrengeling is 

daarbij niet altijd duidelijk. De open communicatie binnen de werkgroep en tussen werkgroep en 

bestuur zorgt er tegelijkertijd voor dat voorkomende gevallen transparant besproken kunnen worden. 

 

Principe 4: Bestuur en directie zijn zich bewust van hun rol en handelen daarnaar 

Binnen het bestuur hebben de bestuursleden hun eigen rol en zijn de taken verdeeld. Binnen de 

werkgroep zijn de taken en verantwoordelijkheden ook verdeeld, maar is de scheiding van taken en 

verantwoordelijkheden nog niet altijd voldoende afgebakend. De werkgroep functioneert pas sinds 

2021 op een meer professionele manier en sommige taken en verantwoordelijkheden moeten nog 

uitkristalliseren. De praktijk wijst soms uit dat de manier waarop dingen gaan, niet de handigste manier 

is. Dit is een leerproces en de werkgroep is nog niet uitgeleerd. Alle werkgroepleden zijn zich wel bewust 
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van hun eigen rol en van de rol van de werkgroep als geheel. De werkgroep heeft in 2021 haar eigen 

functioneren onder leiding van een professional geëvalueerd en dat leidde tot waardevolle inzichten.  

 

Een doel voor 2022 is om de werkwijze van de werkgroep iets te formaliseren. Er is in 2021 al veel tijd 

besteed aan het opstellen van een werkgroepreglement. Dat staat inmiddels voor 95% op papier maar 

de laatste 5% behoeft nog aandacht. De onconventionele werkvorm van de organisatie achter de 

schermen maakt het moeilijker om van andere organisaties op dat vlak te leren. Het bestuur, als 

eindverantwoordelijke, denkt daar bij mee om tot een goede vastlegging van zo’n reglement te komen. 

Toch is het de wens van de werkgroep om op deze onconventionele manier te blijven werken, omdat 

het democratische karakter en het beginsel van gelijkheid ook veel aan de organisatie toevoegt. 

 

Principe 5: Het bestuur is eindverantwoordelijk; de directie geeft namens het bestuur uitvoering aan de 

dagelijkse leiding 

Dit principe past Pynarello toe. Bij een bestuursmodel is het sowieso het bestuur dat 

eindverantwoordelijk voor algemene leiding en het functioneren van de organisatie. Pynarello heeft 

geen directie als zodanig maar wel een werkgroep die namens het bestuur uitvoering aan de dagelijkse 

leiding geeft. Het bestuur heeft de twee zakelijk leiders een volmacht verstrekt om namens het bestuur 

binnen een maximumbedrag rechtshandelingen te verrichten. Voor het overige worden de taken, 

bevoegdheden en werkwijze van de werkgroep vastgelegd in het nog definitief vast te stellen 

werkgroepreglement. Het definitief vaststellen van dit reglement zal gebeuren in 2022. 

 

Principe 6: Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de 

organisatie 

De mensen die voor Pynarello werken, musici en werkgroepleden, zijn het grootste goed voor Pynarello. 

Zonder deze mensen is er immers geen mogelijkheid om de maatschappelijke doelstellingen te 

realiseren. Daar wordt zorgvuldig mee omgegaan. Pynarello past de Fair Practice Code toe (zie daartoe 

paragraaf 2.9.3) en stelt zich als een verantwoordelijk opdrachtgever op. Het vertrouwen van musici in 

elkaar en in Pynarello is groot: zonder dirigent en zonder bladmuziek op het podium staan en onder 

hoge druk presteren, kan niet zonder vertrouwen in elkaar. Het vertrouwen tussen de werkgroep en de 

rest van de musici is ook groot. Iedereen weet van elkaar dat er met grote inzet en op een eerlijke manier 

wordt gewerkt aan de toekomst van Pynarello. Het streven voor 2022 is om nog verantwoorder met 

mens en middelen om te gaan. Zie daartoe ook de paragraaf over de toepassing van de Fair Practice 

Code. Pynarello heeft op dit moment geen officiële vertrouwenspersoon. Wel zijn er twee 

bestuursleden die fungeren als interne vertrouwenspersonen. Indien musici daar behoefte aan hebben, 

dan zijn zij benaderbaar voor zo lang dat hun positie als bestuurslid niet ondermijnt. Voor 2022 is het 

doel om aansluiting te zoeken bij het platform MORES.online waar medewerkers terecht kunnen bij 

onafhankelijke vertrouwenspersonen. Daarnaast is het de wens om in 2022 een gedragscode op te 

stellen om een veilige werkomgeving ook meer formeel te verankeren. 

 

Met middelen wordt verantwoord omgegaan. Het bestuur stelt jaarlijks in november de begroting voor 

het opvolgende jaar vast. Tussentijds, bij elke bestuursvergadering, ontvangt het bestuur een update 

over de begroting. Indien er (grote) niet-begrote uitgaven gedaan moeten worden, vraagt de werkgroep 

voorafgaande goedkeuring aan het bestuur. Per 2021 wordt de jaarrekening door een extern accountant 

gecontroleerd.  

 

Principe 7: is niet van toepassing op organisaties met een bestuursmodel 

 

 

 

Principe 8: Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling 

Het bestuur van Pynarello benoemt haar eigen leden en is daarin onafhankelijk. Januari 2021 zijn er 

twee nieuwe leden tot het bestuur toegetreden. De huidige bestuursleden hebben verschillende 
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achtergronden en vormen daarmee een meerdere vlakken deskundig bestuur. Indien er een vacature in 

het bestuur is, wordt er een profielschets opgesteld rekening houdende met de profielen van de overige 

bestuursleden. Vacatures worden openbaar gepubliceerd (website, social media etc.). Eventueel wordt 

een extern wervingsbureau ingeschakeld. Op dit moment is er nog een vacature binnen het bestuur. 

Deze vacature is in 2021 een doorlopend agendapunt geweest op bestuursvergaderingen. Helaas is het 

niet gelukt die vacature in te vullen. Het streven is om dat in 2022 te doen waarbij aandacht voor 

diversiteit binnen bestuur een beslissend criterium is. 

 

Op basis van de statuten is de termijn voor een bestuurslid bij Pynarello drie jaar en is een bestuurslid 

tweemaal herbenoembaar. Op dit moment staat het rooster van aftreden niet op de website en voldoet 

het rooster ook niet aan de aanbeveling van gespreid aftreden. Daarmee voldoet Pynarello niet aan de 

GCC. Het rooster van aftreden zal in 2022 op de website worden geplaatst en er zal naar een oplossing 

worden gezocht om tot meer spreiding in het aftreden te komen.  

2.9.2 Code Diversiteit en Inclusie 

Pynarello streeft te allen tijde na een organisatie te zijn waarin iedereen (zowel op het podium, achter 

het podium als in het publiek) zich vrij voelt om zichzelf te zijn en zich in alle vrijheid te uiten. Zowel op 

het podium als binnen de werkgroep heeft Pynarello een platte organisatiestructuur, waarbij een open 

dialoog en respect voor ieders inbreng centraal staat. Desalniettemin signaleert Pynarello dat er op het 

gebied van diversiteit en inclusie nog stappen te zetten zijn. Diversiteit en inclusie, en met name 

culturele diversiteit, is niet alleen een uitdaging binnen de organisatie maar ook een uitdaging die door 

de culturele sector als geheel aangegaan moet worden. Om hieraan een positieve bijdrage te leveren is 

Pynarello in januari 2022 vertegenwoordigd in 4 werksessies over dit onderwerp georganiseerd door de 

Gemeente Amersfoort en PACT. 

 

Musici en publiek 

Pynarello hecht veel waarde aan het creëren van een inclusieve houding binnen het collectief. Om dit 

te bereiken kregen musici in 2021 (net zoals in voorgaande jaren) elk project de gelegenheid projecten 

te evalueren op artistiek, productioneel en sociaal vlak. Ook organiseerde Pynarello voorafgaand aan 

grote producties online bijeenkomsten met de musici waarin ze vragen konden stellen en eventuele 

zorgen (over bijvoorbeeld coronamaatregelen op de werkvloer) konden uiten. 

 

Ook probeert Pynarello de afstand tussen musici en publiek zo veel mogelijk te verkleinen, om concerten 

zo veel mogelijk een inclusieve ervaring te laten zijn. In letterlijke zin werd dit streven in 2021 bemoeilijkt 

door de anderhalvemetermaatschappij. Wat wél mogelijk bleef, waren de informele gesprekken tussen 

musici en publiek na afloop van de concerten. Daarnaast heeft Pynarello in het najaar van 2021 het 

publiek door middel van een online stemformulier de muzikale invulling van de Patchsymfonie van 

Beethoven laten bepalen. Dit experiment resulteerde in een grote mate van betrokkenheid van het 

publiek en de musici, al maanden voordat het project zou plaatsvinden. Helaas moest de Patchsymfonie, 

gepland in januari 2022, vanwege een aanhoudende lockdown geannuleerd worden en konden de 

vruchten van dit experiment niet geplukt worden. Pynarello zet haar onderzoek naar deze vorm van 

publieksparticipatie voort tijdens haar jubileumtournee in het najaar van 2022. 

 

Een punt van aandacht is de financiële toegankelijkheid van concerten. Pynarello streeft ernaar dat 

concerten ook voor mensen met een beperkt(er) budget toegankelijk zijn. De kans bestaat echter dat 

concertkaarten de komende jaren alleen maar duurder worden (door oplopende inflatie en omdat zalen 

tekorten die door corona zijn ontstaan moeten aanvullen). Pynarello speelt vaak op uitkoopbasis in 

concertzalen en heeft daarmee weinig tot geen invloed op de prijsstelling van concertkaartjes. In 2022 

is Pynarello voornemens om concertzalen hier op te wijzen in de hoop dat dat in ieder geval een (klein) 

deel van de kaarten voor een gereduceerd tarief beschikbaar is. 

 

Werkgroep en bestuur 
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Om zichzelf te informeren en eigen blinde vlekken te onderzoeken heeft de Pynarello werkgroep in 2021 

verschillende ‘inspiratiesessies’ georganiseerd rondom het thema diversiteit en inclusie. Als gasten 

werden hiervoor uitgenodigd: Ellie Consta, oprichter HER Ensemble – een Brits vrouwelijk en non-binair 

muziekensemble, en Gable Roelofsen, mede-oprichter van o.a. The Need for Legacy, een platform dat 

zich inzet voor een inclusieve Nederlandse theatergeschiedenis. De werkgroep heeft deze sessies als 

zeer waardevol ervaren en is voornemens deze in 2022 voort te zetten en toegankelijk te maken voor 

alle musici die bij Pynarello meespelen. 

 

Als verbeterpunt signaleert Pynarello de culturele diversiteit binnen het stichtingsbestuur. Ondanks 

eerdere pogingen (o.a. het plaatsen van een vacature op site Binoq Atana) is het tot dusver nog niet 

gelukt om een bestuursvacature in te vullen met iemand met een cultureel diverse achtergrond. 

Pynarello heeft als streven dit in 2022 alsnog te kunnen doen. 

 

Speciale doelgroepen 

Pynarello richt zich op een aantal specifieke doelgroepen wat betreft diversiteit en inclusie. De eerste is 

een groep jongeren en millenials, die niet per se bekend zijn met klassieke muziek. Middels een 

aansprekende podiumpresentatie, een gevarieerde (niet alleen klassieke) programmering en door ook 

concerten te spelen op ongebruikelijke locaties hoopt Pynarello hiermee een in leeftijd zeer divers 

publiek te bereiken. Een voorbeeld waarin dit in 2021 lukte is de Milk it Punk concerttournee. Zoals al 

eerder benoemd signaleert Pynarello dat zij een publiek bereikt dat gemiddeld jonger is dan het geijkte 

klassieke muziek publiek. Om meer data over de publiekssamenstelling te verzamelen is Pynarello van 

plan om in 2022 hiervoor een publieksonderzoek te laten uitvoeren. Hiermee hoopt Pynarello meer 

inzicht te krijgen in de voorkeuren en motivatie van haar publiek. 

 

In september 2021 zou Pynarello spelen tijdens het Sencity festival, een festival voor doven en 

slechthorenden in TivoliVredenburg in Utrecht. Helaas werd dit festival vanwege coronamaatregelen 

geannuleerd. Pynarello onderhoudt contact met de organisatie van Sencity, om te kijken of er 

mogelijkheden zijn tot een samenwerking in de toekomst. 

 

Doelstellingen 2022 

Samenvattend heeft Pynarello de volgende doelstellingen op het gebied van diversiteit en inclusie 

bepaald voor 2022: 

- Doorgaan met het bereiken van een jong en niet-klassieke muziekpubliek, via o.a. een tournee met 

neo-brassband Gallowstreet, het organiseren van een eigen New Years Eve in TivoliVredenburg en 

het spelen van concerten op niet-klassieke locaties zoals nachtclubs 

- Het vergroten van de culturele diversiteit binnen het stichtingsbestuur 

- Een positieve bijdrage leveren aan de discussie rondom dit thema door de inspiratiesessies, in 2021 

georganiseerd op kleine schaal, uit te breiden en toegankelijk te maken voor alle Pynarello musici 

- De dialoog aangaan met concertzalen om (meer) prijsdifferentiatie toe te passen zodat concerten 

ook voor publiek met een beperkt(er) budget toegankelijk zijn.  

2.9.3 Fair Practice Code 

Pynarello onderschrijft de Fair Practice Code (hierna: FPC) en draagt deze actief uit. Pynarello zet zich in 

om tot een eerlijke beloning (fair pay) voor musici en mensen achter de schermen te komen en streeft 

daarnaast voor een eerlijke verdeling (fair share) en een eerlijke keten (fair chain). De FPC is een 

gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van een 

aantal kernwaarden. Deze kernwaarden en hun toepassing worden in het hiernavolgende besproken. 

Voor de kernwaarden transparantie en diversiteit verwijzen we u naar respectievelijk paragraaf 2.9.1 en 

2.9.2 
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2.9.3.1 Solidariteit 

Onder solidariteit vallen twee principes: a) tegenover werk staat een eerlijke vergoeding; en b) de 

culturele en creatieve sector moet gezamenlijk zorg dragen voor een sterk veld.  

 

Ad a) Tegenover werk staat een eerlijke vergoeding 

De FPC geeft geen concrete bedragen die invulling geven aan een eerlijke vergoeding. Voor 

muziekensembles is ook (nog) geen cao van toepassing. De financiële middelen die Pynarello tot haar 

beschikking heeft, worden eerlijk verdeeld. Bij een aantal eerste Pynarello projecten kregen musici een 

basisvergoeding, en wanneer de financiële middelen aan het einde van een project meevielen, werd het 

surplus gelijkelijk onder alle deelnemers verdeeld. Sinds Pynarello meerjarig gesubsidieerd is, worden 

voor elk project dezelfde vergoedingen gehanteerd voor repetities en concerten. Dat was € 125,-- voor 

een repetitie en € 250,-- voor een concert. Gedurende 2021 is er een stap genomen door het 

repetitietarief naar € 150,-- te verhogen en het concerttarief naar € 275,--. Bij vrijwel elk project krijgen 

alle musici dezelfde vergoeding (‘fair share’). De honorering van musici is in lijn met de bedragen in de 

concept cao voor ensembles. Sommige fondsen hanteren honoreringsrichtlijnen en Pynarello voldoet 

met deze bedragen ook aan deze honoreringsrichtlijnen. Naast vergoedingen voor werkzaamheden 

worden ook reiskosten en eventuele overige kosten vergoed. Afspraken met musici worden altijd 

duidelijk contractueel vastgelegd.  

 

Bij alle afgezegde concerten in 2021, helaas een behoorlijk aantal, heeft Pynarello de musici kunnen 

compenseren waarbij er gestreefd is om minimaal 70% van de oorspronkelijke totale gage uitbetaald. 

Meer dan 80% van de musici die in 2021 bij Pynarello hebben gespeeld, zijn hoofdzakelijk freelancers 

en deze hebben in 2021 veel inkomstenonzekerheid te verduren gehad. Pynarello heeft haar 

verantwoordelijkheid op het gebied van trickle-down zeer serieus genomen om alle musici, maar de 

freelancers in het bijzonder, zoveel mogelijk stabiliteit en eerlijke arbeidsvoorwaarden te kunnen 

bieden. 

 

Met zalen of andere opdrachtgevers wordt zoveel als mogelijk een afzegvergoeding afgesproken, 

hoewel dit steeds lastiger wordt naarmate de beperkende impact van de pandemie langer duurt. Hier 

draagt Pynarello ook bij aan fair chain. Keer op keer wijst zij er bij zalen en andere opdrachtgevers op 

dat eerlijke uitkoopsommen en eventuele afzegvergoedingen in het belang van de gehele keten zijn.  

 

Vanaf de oprichting in 2017 is de organisatie voortgestuwd door goodwill van de dagelijkse leiding en 

een actief bestuur. Er was de eerste jaren een minimale vergoeding beschikbaar voor artistieke, zakelijke 

en productionele zaken. De werkgroep, gevormd door zes gedreven musici, ontving in 2020 een 

bescheiden vergoeding voor verrichte werkzaamheden. Mede door de toegekende meerjarige subsidies 

heeft Pynarello met ingang van 2021 een flinke stap kunnen zetten richting een meer marktconforme 

vergoeding voor de werkgroepleden. Deze stap was een beoogd streven in het kader van de Fair Practice 

Code van Pynarello in 2021. Gedurende het jaar is het aantal uren in de opdrachtovereenkomsten 

bovendien naar boven bijgesteld om tegemoet te komen aan de daadwerkelijke werklast. 

 

De werkgroep heeft in 2021, door de hectische realiteit van steeds wisselende lockdowns, regelmatig 

te maken gehad met extreme piekbelasting vanwege het last-minute omvormen van projecten. Een 

realiteit waar voor 2022 toch ook nog rekening mee gehouden moet worden. Met het oog op mogelijke 

aansluiting bij de cao ensembles moet er geëvalueerd worden wat gezien het brede scala aan 

werkzaamheden en de democratische grondslag van de werkgroep een gepaste vergoeding is om 

naartoe te streven. De cao heeft een functiegebouw voor ‘kantoorfuncties’. Bij verschillende functies 

horen verschillende salarissen. Bij Pynarello hebben alle werkgroepleden dezelfde uurvergoeding (‘fair 

share’). Als de salarissen/vergoedingen van de cao worden overgenomen, dan is die uurvergoeding voor 

een aantal functies te laag.  

 

Ad b) De culturele en creatieve sector moet gezamenlijk zorg dragen voor een sterk veld. 
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Sinds 2020 is Pynarello aangesloten bij de NAPK en draagt zij op die manier haar steentje bij aan het 

veld. Naast de NAPK, is Pynarello ook aangesloten bij het Utrechts Muziekoverleg (UMO) en DIP. Binnen 

NAPK en UMO probeert Pynarello een actieve rol in te nemen door zoveel mogelijk overleggen bij te 

wonen en actief deel te nemen aan discussies. 

 

Pynarello wijst, indien nodig, al haar opdrachtgevers op de FPC (‘fair chain’). Nog te vaak wordt door 

concertzalen of concertorganisatoren een te lage vergoeding geboden. Musici mogen daar nooit de 

dupe van worden. Pynarello kan soms, vanuit subsidies, het verschil bijpassen maar als dat niet gaat dan 

kan er niet gespeeld worden. Keer op keer legt Pynarello aan zalen uit wat de kosten van een concert 

zijn als je met xxx mensen op het podium staat en volgens FPC-richtlijnen de musici vergoedt.  

 

Pynarello heeft in 2021 actief deelgenomen aan de onderhandelingen over een cao voor 

muziekensembles. Die cao is inmiddels vastgesteld. Pynarello zal in 2022 onderzoeken of zij zich daarbij 

aansluit. Pynarello staat achter de honorering zoals die in de cao is vastgesteld (die wijkt in beginsel ook 

niet veel af van de huidige repetitie- en concerttarieven), maar een belangrijk aandachtspunt is de 

hoeveelheid (extra) administratieve lasten die bij toepassing van de cao komt kijken. Pynarello hanteert 

nu voor alle musici dezelfde tarieven, hetgeen ook goed past bij haar streven naar gelijkheid. In de ogen 

van Pynarello is een musicus die vers van het conservatorium komt, vanwege de frisse blik, net zo 

waardevol als een musicus met meer (orkest)ervaring. De cao biedt de mogelijkheid om voor iedereen 

hetzelfde tarief te hanteren maar ook dan nog komt er bij toepassing van de cao veel extra administratie 

bij kijken.  

2.9.3.2 Duurzaamheid 

Onder duurzaamheid wordt verstaan dat er wordt geproduceerd met het oog op de kwaliteit en de 

lange termijn. Een goede kwaliteit is voor Pynarello altijd het belangrijkste doel. Kwaliteit op het podium 

(artistiek), maar ook kwaliteit in de bedrijfsvoering. Kwaliteit op het podium bereikt Pynarello door de 

juiste musici te vragen. Duurzaamheid wordt zo veel mogelijk in de organisatie verankerd. Zo worden 

alle musici en betrokkenen na elk project gevraagd om een evaluatie in te vullen. Dat geeft de 

organisatie niet alleen waardevolle input, het geeft de musici ook een groter gevoel van eigenaarschap. 

 

Kwaliteit achter de schermen bereikt Pynarello doordat werkgroepleden (en bestuur) elkaar constant 

bevragen. Het is echter wel de vraag of de werkdruk die nu bij de werkgroep ligt in de toekomst ook nog 

houdbaar is. Er is een gevaar voor overbelasting, met name omdat de werkgroepleden zelf ook allemaal 

zeer actieve musici zijn. Hier ligt een punt van aandacht: de werkgroep moet (o.a. met behulp van 

evaluaties) voortdurend bepalen of de huidige werkwijze nog bevalt en wat daarin kan verbeteren. 

 

Voor kwaliteit op de langere termijn heeft Pynarello als doel om bij de grotere projecten een Sessions 

for Students te organiseren. Dat is een win-win situatie: studenten kunnen kijken hoe het is een repetitie 

mee te draaien in een min of meer zelfsturend orkest en daarmee ervaring opdoen. Voor Pynarello is 

het interessant om mogelijke nieuwe Pynarelli te ontdekken. Vanwege alle corona-perikelen zijn er dit 

jaar geen Sessions for Students geweest. Daarnaast worden Pynarelli gestimuleerd om zich ook op 

andere manieren te ontplooien die (eventueel) nuttig zijn voor de organisatie en voor zichzelf. Een goed 

voorbeeld daarvan is de Tour de Pynarelli #2 waarbij lokale Pynarelli de organisatie van een etappe op 

zich namen. 

 

Op dit moment is er voor werkgroepleden niet een scholingsbeleid. Of voor een kleine organisatie echt 

beleid nodig is op dat vlak moet worden onderzocht. Wel kan er budget worden vrijgemaakt voor 

werkgroepleden die graag een cursus/opleiding willen doen.  

2.9.3.1 Vertrouwen 

Het vertrouwen van musici in elkaar is bij Pynarello groot: zonder dirigent en zonder bladmuziek op het 

podium staan en onder hoge druk presteren, kan niet zonder vertrouwen in elkaar. Het vertrouwen 
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tussen de werkgroep en de rest van de musici is ook groot. Iedereen weet van elkaar dat er met grote 

inzet en op een eerlijke manier wordt gewerkt aan de toekomst van Pynarello. Vertrouwen is er ook 

omdat Pynarello zorgvuldig met musici omgaat; heldere contracten, op tijd betalen etc.  

 

→ Een aandachtspunt is dat Pynarello nog beter wil verankeren dat musici en werkgroepleden bij 

problemen bij een interne/externe vertrouwenspersoon kunnen aankloppen. Zie daartoe ook de 

bespreking van Principe 6 onder paragraaf 2.9.1.  
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3 JAARREKENING 2021 

3.1 Balans per 31 december 2021 

(Na resultaatbestemming) 

 
ACTIVA  (in €) 31 december 2021 31 december 2020 

 

Immateriële Vaste Activa 

  

- 

  

- 

Materiële Vaste Activa  -  - 

Financiële Vaste Activa  -  - 

 Totaal Vaste Activa  -  - 

     

Voorraden  -  - 

Vorderingen  43.174  4.699 

- Debiteuren 7.085  -  

- Belastingen 21.089  4.699  

- Overlopende activa 15.000  -  

Effecten   -  - 

Liquide Middelen  234.201  98.359 

 Totaal Vlottende Activa  277.375  103.058 

     

TOTAAL ACTIVA  277.375  103.058 

     

     

PASSIVA (in €) 31 december 2021 31 december 2020 

 

Eigen Vermogen 

 

 

 

191.800 

  

40.502 

- Algemene reserve 70.487  40.502  

- Bestemmingsreserve COVID-19 9.787  -  

- Bestemmingsreserve Jubileum 2017-2022 25.000  -  

- Bestemmingsreserve Marketing 15.000  -  

- Bestemmingsfonds FPK 66.288  -  

- Bestemmingsfonds Gemeente Utrecht 5.238  -  

 Totaal Eigen Vermogen  191.800  40.502 

     

Langlopende Schulden  75.300  - 

- Overlopende passiva 75.300  -  

 Totaal Langlopende Schulden  75.300   

     

Kortlopende Schulden  10.275  62.556 

- Crediteuren 1.142  -  

- Overlopende passiva 9.133  62.556  

 Totaal Kortlopende Schulden  10.275  62.556 

     

TOTAAL PASSIVA  277.375  103.058 
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3.2 Functionele exploitatierekening 2021 

 
 BATEN (IN €) 2021 BEGROTING FPK 2020 

     

1A Publieksinkomsten binnenland 140.090 154.500 112.213 

 - Recette 6.771 13.125 4.596 

 - Uitkoop 132.069 141.375 96.145 

 - Partage 1.250 - 11.472 

1B Publieksinkomsten buitenland - 5.000  

1 Publiekinkomsten Totaal 140.090 159.500 112.213 

     

2 Sponsorinkomsten - - - 

     

3A Baten Coproductie 30.000 - - 

3B Overige Inkomsten 4.230 - 14.472 

3 Overige Directe Inkomsten 34.230 - 14.472 

     

4 Totaal Directe Inkomsten (som 1 t/m 3) 174.320 159.500 126.685 

     

5 Indirecte Opbrengsten - - - 

     

6A Bijdragen particulieren inclusief vrienden 23.609 17.500 30.559 

6B Bijdragen van bedrijven - 7.500 350 

6C Bijdragen van private fondsen 80.000 50.000 83.669 

6D Bijdragen van goede doelenloterijen - - - 

6E Overige private bijdragen - - - 

6 Overige bijdragen uit private middelen 103.609 75.000 114.578 

     

7 TOTAAL EIGEN INKOMSTEN 277.929 234.500 241.263 

     

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 356.325 300.000 - 

     

9 Meerjarige subsidie provincie - - - 

     

10 Meerjarige subsidie gemeente 58.650 85.000 - 

     

11 Meerjarige subsidie overig - - - 

     

12 Overige bijdragen uit publieke middelen 9.000 - 65.000 

     

13 TOTAAL PUBLIEKE SUBSIDIES EN BIJDRAGEN 423.975 385.000 65.000 

     

14 TOTALE BATEN 701.904 619.500 306.263 
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 LASTEN (IN €) 2021 BEGROTING FPK 2020 

     

1 Beheerslasten personeel 53.940 49.380 15.178 

2 Beheerslasten materieel 25.437 34.700 9.497 

3 Totale beheerslasten 79.377 84.080 24.675 

     

 Activiteitenlasten personeel voorbereiding 177.232 148.538 * 

 Activiteitenlasten personeel uitvoering 240.725 356.650 * 

4 Activiteitenlasten personeel 417.957 505.188 265.619 

     

 Activiteitenlasten materieel voorbereiding 2.331 7.900 * 

 Activiteitenlasten materieel uitvoering 13.098 9.282 * 

 Marketing 6.772 12.050 * 

 Educatieve materialen - 1.000 * 

5 Activiteitenlasten materieel 22.201 30.232 9.175 

     

6 Lasten coproducties 30.606 - - 

     

7 Totale activiteitenlasten 470. 764 535.420 274.974 

     

8 Totale lasten 550.141 619.500 299.469 

     

9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 151.763 - 6.794 

     

10 Saldo rentebaten/lasten -/- 465 - - 

     

11 Saldo bijzondere baten/lasten - - - 

     

12 EXPLOITATIERESULTAAT 151.298  6.794 

     

 Mutaties in fondsen en reserves    

 Dotatie bestemmingsfonds FPK 66.288  - 

 Dotatie bestemmingsfonds Gemeente Utrecht 5.238  - 

 Onttrekking reserve beheerslasten -  -/- 24.062 

 Dotatie reserve COVID-19 bijdrage 2021 9.787  - 

 Dotatie reserve Jubileum 2017-2022 25.000  - 

 Dotatie reserve Marketingprojecten 15.000  - 

 Dotatie algemene reserve 29.985  30.856 

 Totale mutaties in fondsen en reserves 151.298  6.794 

     

 Personele bezetting (beheer en activiteiten)    

 Fte. tijdelijk in dienst - 1,2 - 

 Fte. Inhuur 2,3 1,1 0,6 

 Totaal Fte. Personele bezetting 2,3 2,3 0,6 

 Aantal vrijwilligers 4 5 9 

 Fte. Vrijwilligers 0,4 0,5 1,5 

 

Ondertekening jaarrekening door bestuur 

 

 

 

            

L.A. de Vries, voorzitter stichting Pynarello  E.S. Postema, penningmeester stichting Pynarello 

 

Plaats:      Plaats: 

 

Datum:      Datum: 
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4 BIJLAGEN 

4.1 Activiteitenverslag 

In 2021 heeft Pynarello de in dit hoofdstuk beschreven activiteiten uitgevoerd. 

4.1.1 Milk it Punk (registratie) 

2021 begon met een grote organisatorische uitdaging voor Pynarello. Oorspronkelijk stond in januari 

een tournee gepland met de productie ‘Patchsymfonie van Beethoven’: een concertprogramma waarin 

een Pynarello orkest bestaande uit ruim 40 musici door het publiek gekozen delen uit het symfonisch 

oeuvre van Beethoven zou uitvoeren. De vooruitzichten wat betreft de coronamaatregelen waren 

echter al snel vrij somber. Daarom besloot de werkgroep van Pynarello in het najaar 2020 om deze 

tournee om te vormen naar een programma voor 21 strijkers en 1 zangsoliste onder de titel ‘Milk it 

Punk’. In dit programma werd de tijdloze kwaliteit van Beethoven gecombineerd met nieuwe noten van 

de jonge Nederlandse componisten Thomas Beijer en Jeffrey Bruinsma. Toen in december 2020 een 

totale lockdown werd ingesteld en de concerten voor publiek kwamen te vervallen, werd met steun van 

partners TivoliVredenburg, AVROTROS en het Cultuurmakersfonds de geplande tournee omgezet in 

video-opnames. Hiervoor werd videomaker Nander Cirkel aangetrokken, met wie Pynarello in het 

verleden al succesvol samenwerkte. Na een korte maar intensieve repetitieperiode maakte Pynarello 

concertvideo’s van de 3 verschillende werken. Tijdens de repetities werden de strijkers bijgestaan door 

externe repetitor Tijmen Huisingh. De videoregistraties werden integraal uitgezonden op Radio 4 (audio 

+ webcast) en NPO2 Extra (video). Daarnaast werden ze veelvuldig bekeken, beluisterd en gedeeld op 

sociale mediakanalen van Pynarello en andere social mediakanalen. De registratie in De Volkskrant werd 

genoemd als een best practice van klassieke muziek streams. Naar aanleiding van deze registratie werd 

besloten alsnog een concerttournee met dit programma te organiseren in september/oktober 2021. 

“Maar wanneer had je het gevoel dat je naar een nieuwe benadering keek? Een geslaagd concept, 

was de concertfilm die Nander Cirkel maakte van Pynarello en sopraan Laetitia Gerards. Het hielp dat 

het ensemble staand speelt en beweegt en eens niet optreedt in zwarte jurken en kostuums. Door 

dynamisch camerawerk stond je middenin de groep en zat je de sopraan dicht op de huid, waardoor 

de teksten over internetkabels, peterselie en zeekomkommers nog harder binnenkwamen. Dat door 

Gerards gezongen stuk was de kakelverse liedcyclus A Lock Without A Key, gecomponeerd door 

Thomas Beijer. De makkelijkste manier om te verrassen, is om nieuwe muziek te programmeren. Er 

zijn in Nederland voldoende componisten die iets kunnen.” 

Merlijn Kerkhof, De Volkskrant, 26-05-2021 

Concertdata: 

- 9 januari 2021  Muziekgebouw aan ’t IJ, Amsterdam  concert (geannuleerd)  

- 10 januari 2021  Theater, Kerkrade   concert (geannuleerd) 

- 16 januari 2021  Theater, Tilburg    concert (geannuleerd) 

- 20 januari 2021  Akoesticum, Ede    concert (geannuleerd) 

- 21 januari 2021  De Harmonie, Leeuwarden  concert (geannuleerd) 

- 22 januari 2021  Muziekcentrum, Enschede  concert (geannuleerd) 

- 23 januari 2021  Gelderlandfabriek, Culemborg  concert (geannuleerd) 

- 24 januari 2021  Veerensmederij, Amersfoort  concert (geannuleerd) 

- 26 januari 2021  TivoliVredenburg, Utrecht   concert (geannuleerd) 

- 27 januari 2021  Muziekgebouw, Eindhoven  concert (geannuleerd) 

- 28 januari 2021  B. Amsterdam, Amsterdam  concert (geannuleerd) 

- 29 januari 2021  EM2, Groningen    concert (geannuleerd) 

- 30 januari 2021  ECI Cultuurfabriek, Roermond  concert (geannuleerd) 

- 31 januari 2021  Musis, Arnhem    concert (geannuleerd) 
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- 5 maart 2021  Radio 4     radio-uitzending en webcast 

- 14 maart 2021  NPO2 extra    (online) tv-uitzending 

 

Programma: 

- L. van Beethoven  Strijkkwartet nr. 11 op. 95 ‘Serioso’ (arr. Pynarello) 

- T. Beijer   A Lock Without A Key (m.m.v. sopraan Laetitia Gerards) 

- J. Bruinsma  Milk It Punk Suite 

4.1.2 Verre Liefde (livestream) 

Een ‘mini symfonisch liedprogramma’: bij Pynarello kan het! In Verre Liefde werden delen uit 

Beethovens An die ferne Geliebte moeiteloos gecombineerd met zijn schitterende septet. 

Componist/pianist/arrangeur Thomas Beijer arrangeerde de pianopartij van An die ferne Geliebte voor 

septetbezetting, en bariton Henk Neven nam tijdens de concerten de zangpartij voor zijn rekening. 

Pynarello kon dit programma ontwikkelen en uitvoeren in 2020 mede dankzij een bijdrage vanuit de 

Balkonscèneregeling van het Fonds Podiumkunsten. Dit programma werd voor een livestream vanuit De 

Doelen hernomen en uitgezonden in maart 2021. 

 

Concertdatum: 

- 6 maart 2021  De Doelen, Rotterdam   streaming concert 

 

Programma: 

- L. van Beethoven  Septet in Es, op. 20, deel 1,2 en 6 

- L. van Beethoven (arr. Thomas Beijer) delen uit An die ferne Geliebte, op. 98 

4.1.3 881 Fifth Avenue: Einsteins Benefietconcert 

881 Fifth Avenue: op dit adres in New York organiseerde Albert Einstein in 1934 een benefietconcert 
voor zijn collega’s die in nazi-Duitsland moesten achterblijven. SNAAR Festival, een nieuw Utrechts 
festival rondom muziek en wetenschap, vond het programmaboekje terug en Pynarello zou dit concert 
opnieuw tot leven brengen. Helaas werd SNAAR Festival in 2021 vanwege de aanhoudende lockdown 
gecanceld en verplaatst naar 2022, waarmee ook dit concert kwam te vervallen. Dit concert is 
opnieuw geprogrammeerd tijdens SNAAR Festival op 28 mei 2022. 
 

Concertdatum: 

- 10 april 2021  TivoliVredenburg, Utrecht   concert (geannuleerd) 

 

Programma: 

- J.S. Bach   concert voor 2 violen BWV 1043 

- W.A. Mozart   strijkkwartet KV387 (versie voor strijkorkest) 

- L. v. Beethoven  deel uit pianotrio op.70/2 

4.1.4 Jupiter 

Oorspronkelijk stond in mei en juni 2021 een heus Pynarello mini-festival geprogrammeerd: het Guilty 

Pleasure Festival. Door aanhoudende beperkingen werd besloten dit om te vormen naar een 

concertprogramma met daarin een guilty pleasure van vele musici en klassieke muziekliefhebbers: 

Mozarts 41e symfonie, getiteld ‘Jupiter’. Aangevuld met het schitterende Entr’acte van de bekroonde 

Amerikaanse componist Caroline Shaw was het feest compleet. De tournee trapte af met een livestream 

van delen uit de Jupiter symfonie in de serie Empty Concertgebouw Sessions, geproduceerd door Het 

Koninklijk Concertgebouw Amsterdam. Vanwege de coronamaatregelen was dit de eerste keer dat 

Pynarello in symfonieorkestbezetting op 1,5 meter afstand speelde en was daarnaast de 

publiekscapaciteit in de zalen (zeer) beperkt. Tevens werden de eerste twee geplande concerten 

geannuleerd door een verlenging van de lockdown. Dankzij grote inzet en maximale flexibiliteit van de 

musici, de Pynarello werkgroep en de zalen was het mogelijk alsnog 7 concerten door te laten gaan, en 
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het programma (deels) op te nemen in Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. Dirigent Joost 

Geevers fungeerde tijdens één repetitie als externe repetitor. 

 

Concertdata: 

- 27 mei 2021  Empty Concertgebouw Session  streaming concert 

- 28 mei 2021  De Oosterpoort, Groningen  concert (geannuleerd) 

- 5 juni 2021  Theater, Tilburg    concert (geannuleerd) 

- 9 juni 2021  Stadsgehoorzaal, Leiden   concert 

- 10 juni 2021  Muziekcentrum, Enschede  concert 

- 11 juni 2021  Musis Sacrum, Arnhem   concert 

- 12 juni 2021  Chassé Theater, Breda   concert 

- 14 juni 2021  TivoliVredenburg, Utrecht   concert 

- 16 juni 2021  De Harmonie, Leeuwarden  concert 

- 18 juni 2021  Muziekgebouw, Eindhoven  concert 

 

Programma: 

- I. Stravinsky   2 trompetten 

- C. Shaw   Entr’acte 

- W.A. Mozart   Symfonie nr. 41 KV 551 ‘Jupiter’ 

4.1.5 Tour de Pynarelli #2 

In de zomer van 2020 organiseerde Pynarello (uit coronanood geboren) voor het eerst de Tour de 

Pynarelli: een idyllische fietstour in verschillende steden die per stad drie intieme kamermuziek-

concerten omvatte. Door de enthousiaste reacties van zowel de bezoekers als de musici besloot 

Pynarello deze formule in 2021 te herhalen. Ook nu werden de verschillende ‘etappes’ door spelende 

Pynarello musici georganiseerd en geprogrammeerd, veelal in de steden waar ze oorspronkelijk vandaan 

komen. De programma’s varieerden van klassieke hits tot gloednieuwe jazzmuziek, en klonken op 

locaties waar veelal geen (klassieke) muziek klinkt. In Etappe Rotterdam en Etappe Amersfoort kon het 

publiek genieten van Pynarello’s Summer of Love (zie 4.1.6) als zwoel slotconcert. Door de musici hun 

eigen etappe te laten organiseren en programmeren doen deze organisatorische ervaring op. Dit ziet 

Pynarello als een unieke vorm van talentontwikkeling binnen eigen gelederen, en biedt musici de kans 

om ook hun talenten achter de schermen te onderzoeken en te ontwikkelen. 

“We hebben genoten van de drie concertjes op verrassende locaties. En het fietsen van plek naar plek 

maakte het extra leuk. Ik had nooit gedacht dat ik naar een concert zou luisteren bij de 

hardloopvereniging waar ik regelmatig langs fiets.” 

- bezoeker Tour de Pynarelli #2, Etappe Den Haag 

Concertdata: 

- 23 juli 2021 etappe Den Haag  (Zandvlietcollege, clubgebouw HRR, Nutstuin) 

- 24 juli 2021 etappe Utrecht  (Het Muzieklokaal, DUMS, Fort Vechten) 

- 30 juli 2021 etappe Rotterdam  (Boerderij Driebergen, Batavierhuis,  

     LantarenVenster) 

- 31 juli 2021 etappe Groningen  (Luthersekerk, Kerk Middelbert, Coendersborg) 

- 1 aug 2021 etappe Amersfoort  (De Inham, Kosmik, Theater Flint) 

 

Programma: 

- Korte kamermuziekconcerten door verschillende Pynarello ensembles, variërend van duo’s tot 12-

koppig ensemble. 
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4.1.6 Summer of Love 

Na een jaar vol afstand ging Pynarello in hartje zomer de huidhonger te lijf met een muzikale Summer 

of Love. Met upcoming singer-songwriters Jo Sarah en Baer Traa vierden ze de liefde als 12-koppige 

klassieke band. Het programma omvatte een bonte mix van zinderende klassieke meesterwerken, 

zwoele jazzklassiekers en sensuele zomerse songs. De Summer of Love was het slotconcert van etappes 

Rotterdam en Amersfoort (Tour de Pynarelli #2) en daarnaast het kadeconcert van een klassieke 

muziekcruise van Hannick Reizen in Nijmegen. Op alle locaties werd het programma zeer enthousiast 

ontvangen. 

“Het Summer of Love concert was een hele bijzondere fusie van muziekstijlen die heel mooi 

samensmolten. Ook de combinatie van Jo Sarah & Baer Traa samen met Pynarello was uniek. 

Iedereen bracht zijn/haar eigen kleuren en talenten. Ik heb genoten en snak naar meer van dit soort 

concerten.”  

- bezoeker Summer of Love, Flint Amersfoort 

Concertdata: 

- 30 juli 2021  LantarenVenster, Rotterdam  concert 

- 1 aug 2021  Theater Flint, Amersfoort   concert 

- 2 aug 2021  De Vereeniging, Nijmegen   concert (besloten) 

 

Programma: 

- Een bonte mix van zomerse werken, variërend van delen uit Le Tombeau de Couperin van Ravel en Six 

Bagatelles van Ligeti tot nummers van Marvin Gaye, Antonio Carlos Jobim en eigen composities van 

Baer Traa en Jo Sarah. Van alle nummers (m.u.v. de Bagatelles van Ligeti) werden de arrangementen in 

opdracht van Pynarello gemaakt door Marijn van Prooijen. 

4.1.7 Milk it Punk (concerttournee) 

Mede naar aanleiding van de goed ontvangen videoregistratie van Milk it Punk (zie punt 3.1) was het 

mogelijk in het najaar van 2021 alsnog een concerttournee te plannen met dit programma. Tijdens het 

repetitieproces werden de strijkers van Pynarello tijdens een repetitie bijgestaan door externe repetitor 

Gijs Kramers. De repetitieperiode mondde uit in 12 concerten door heel Nederland, met een première 

in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. Bij dit concert was ook de Wijkjury Muziek te gast, een 

groep van 14 niet-specialistische muzieknieuwsgierigen van verschillende leeftijden en culturele 

achtergronden, uit alle wijken van de stad. De tournee sloot af met twee uitverkochte concerten tijdens 

de eerste editie van festival Common Ground in Zwolle, waar Pynarello headliner was. Tegelijk met deze 

tournee vond ook de release plaats van de audio-opname van A Lock Without A Key van Thomas Beijer 

op streamingdienst Spotify. 
 

Concertdata: 

- 26 september 2021 Muziekgebouw aan ‘t IJ, Amsterdam concert (première)  

- 29 september 2021 De Doelen, Rotterdam   concert 

- 30 september 2021 Elleboogkerk, Amersfoort   concert 

- 1 oktober 2021  Akoesticum, Ede    concert 

- 3 oktober 2021  ECI Cultuurfabriek, Roermond  concert 

- 6 oktober 2021  De Harmonie, Leeuwarden  concert 

- 7 oktober 2021  TivoliVredenburg, Utrecht   concert 

- 8 oktober 2021  Muziekcentrum, Enschede  concert 

- 10 oktober 2021  Theater, Tilburg    concert 
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- 11 oktober 2021  Oosterpoort, Groningen   concert 

- 12 oktober 2021  Theater, Kerkrade   concert 

- 16 oktober 2021  Waanders in de Broeren, Zwolle  concert (2x, Common  

         Ground Festival) 

 

Programma: 

- L. van Beethoven  Strijkkwartet nr. 11 op. 95 ‘Serioso’ (arr. Pynarello) 

- T. Beijer   A Lock Without A Key (m.m.v. sopraan Laetitia Gerards) 

- J. Bruinsma:  Milk It Punk Suite 

4.1.8 Open je Oren 8+ 

Lonneke van Straalen werd uitgenodigd door het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam om door 

presentatrice Jennifer Muntslag aan de tand gevoeld te worden over haar passie voor muziek. Lonneke 

besloot om met vijf andere Pynarelli een selectie uit het Milk It Punk programma in strijkkwintetformatie 

en zang voor een (zeer) jong publiek te spelen. Oorspronkelijk was deze voorstelling gepland in 2020, 

maar deze werd vanwege coronamaatregelen een jaar uitgesteld. 

 

Concertdatum: 

- 21 november 2021 Muziekgebouw aan ‘t IJ, Amsterdam familievoorstelling 

 

Programma: 

- T. Beijer   A Lock Without A Key (m.m.v. sopraan Laetitia Gerards) 

- J. Bruinsma  Milk It Punk Suite  

4.1.9 No Man’s Land (in samenwerking met Kika Sprangers) 

Saxofonist/componist 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 zocht met dit programma de verzoening tussen man en vrouw 

op. In haar muziek gaat het over verbinding en emotie. “Karakter moet vooraan staan in de ranglijst, 

gender komt later. Of doet dat er eigenlijk helemaal niet toe?”, aldus Kika. De idealen van Kika sluiten 

perfect aan bij die van Pynarello. No Man’s Land werd in het najaar 2020 hernomen. Doordat enkele 

concerten vanwege coronamaatregelen niet door konden gaan stond dit programma ook in de tweede 

helft van 2021 weer op de concertagenda. De aftrap van deze concerttournee op festival Wonderfeel 

was tevens de release van de opname van No Man’s Land op Spotify. Daarnaast werd het concert in het 

Bimhuis live gestreamd via Bimhuis tv en de social media kanalen van het Bimhuis. 

**** ”Een suite van oude en nieuwe composities waarin de acht strijkers van Pynarello samen met 

het jazzkwartet hun muzikale invulling geven aan de genderdiscussie waar Sprangers ‘als vrouw in de 

jazz’ genoeg over te zeggen heeft. Het was alleen al mooi om alle violen de Cloud Nine-zaal te horen 

vullen. Als zich daar de warme toon van Sprangers op sopraan of alt in mengde, gebeurde er echt iets 

met je. (…) Maar echt verbluffend was de solo van violist Jeffrey Bruinsma.” 

Gijsbert Kramer, Volkskrant (nov 2020) 

Concertdata: 

- 27 januari 2021  Kon. Schouwburg, Den Haag livestream ism het Erasmus Huis 

- 16 juli 2021  Wonderfeel, ’s Gravenland concert 

- 23 juli 2021  Doornroosje, Nijmegen  concert 

- 24 juli 2021  Bimhuis, Amsterdam  concert + livestream 

- 31 oktober 2021  Veerensmederij, Amersfoort concert 

- 13 november 2021 Verkadefabriek, Den Bosch concert ihkv November Music 
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- 14 november 2021 Nieuwe Kerk, Den Haag  concert ihkv Cutting Edge Festival 

- 10 december 2021 De Doelen, Rotterdam  concert (geannuleerd) 

 

Programma: 

- K. Sprangers  No Man’s Land 

 

4.1.10 Voyagers (in samenwerking met Marjolijn van Heemstra) 

Voyagers is een poëtisch concert, geproduceerd door Theater Rotterdam en Stichting Marjolijn van 

Heemstra met medewerking van Pynarello in 2020. Nadat het grootste deel van de geplande tournee in 

het najaar van 2020 kwam te vervallen door aanscherping van de coronamaatregelen, werd een deel 

hiervan verplaatst naar het najaar van 2021. Marjolijn van Heemstra en Pynarello onderzoeken in 

Voyagers wat de kosmische flessenpost die mee is gegaan met de ruimtesondes Voyagers ons vertelt 

over wie we zijn en hoe we ooit herinnerd zullen worden in een sterrenstelsel hier ver vandaan. De regie 

van de voorstelling is gemaakt door Erik Whien. Vijf Pynarello musici (Remco Menting, Kika Sprangers, 

Teis Semey, Thomas Pol en Geerten Feller) schreven speciaal voor deze voorstelling de muziek. Pynarello 

stond met acht musici op de vloer, en vormde een theatermuzikale tegenspeler voor de poëtische 

voordracht van Marjolijn. Helaas werden ook nu 6 van de 12 geplande voorstellingen geannuleerd 

vanwege aangescherpte coronamaatregelen. 

**** “Voyagers maakt indruk door de beheerst-bevlogen toon van Van Heemstra en door de goede 

opbouw. Dit ontstaat in samenspel met muziekcollectief Pynarello, wiens composities afwisselend 

harmonieus samenvallen met de tekst en er tegenaan botsen, maar die vooral het weidse of 

onheilspellende gevoel versterken dat gedachten over het heelal kunnen oproepen.”  

NRC (september 2020) 

**** “De melancholische muziek is een perfecte partner voor Van Heemstra en haar poëtische 

verhaal” 

 Vincent Kouters, Volkskrant (september 2020) 

 

Concertdata: 

- 4 november 2021 De Harmonie, Leeuwarden  voorstelling 

- 10 november 2021 PLT, Heerlen    voorstelling 

- 16 november 2021 Brabanthallen, Den Bosch   voorstelling (geannuleerd) 

- 19 november 2021 Griffioen, Amstelveen   voorstelling 

- 22 november 2021 ITA, Amsterdam    voorstelling 

- 23 november 2021 Chassé Theater, Breda   voorstelling 

- 27 november 2021 Theater De Vest, Alkmaar   voorstelling 

- 29 november 2021 Stadsschouwburg, Utrecht  voorstelling (geannuleerd) 

- 2 december 2021 Kon. Schouwburg, Den Haag  voorstelling (geannuleerd) 

- 3 december 2021 30CC Minnepoort, Leuven (BE)  voorstelling (geannuleerd) 

- 4 december 2021 Orpheus, Apeldoorn   voorstelling (geannuleerd) 

- 8 december 2021 De Meervaart, Amsterdam  voorstelling (geannuleerd) 

 

Programma: 

- Theatrale voorstelling Voyagers met eigen werk van vijf Pynarelli. Tekst en spel door Marjolijn van 

Heemstra, regie door Erik Whien. 

 


