Internationalisering

Ervaringen?

Je hoeft geen professionele organisatie te zijn om
internationale projecten op te zetten
• Door internationalisering wordt de
professionalisering van de verenigingen bevorderd
en verrijkt door in een context te werken waar je te
maken krijgt met meerdere culturen, met
internationale contacten.
• Nieuwe impulsen: Artistieke voeding die de
muzikanten en dirigenten halen uit het spelen op
een andere plek, met andere toeschouwers.
Uitwisseling repertoire/componisten, stijlen, vormen
van muziekeducatie, etc.

• Verbetering van het verenigingsimago en daardoor
verhoging van aanwas.
• Creëren van meer speelkansen en vergroten van de
afzetmarkt.
• Promotie van je korps, stad, provincie, land.

Anne Oosterhaven (CSG Bogerman,
Bogerman Bigband, etc.)

Jouke Hoekstra (Frysk Fanfare Orkest)
Frysk Fanfare Orkest en Internationalisering: verleden, heden, toekomst. Kernpunt: Vernieuwing in:

• Speelstijl, disciplines en muziekstijlen:
Jazz, Bimhuis, Film, Dans, Beeld
Buitenlandse tournees
Samenwerking musici uit de symfonische wereld

• Over de grenzen heen:
Speelstijlen
Componisten: Marco Pütz, Nuno Leal

• Over de grenzen heen, werken vanuit verschillende
invalshoeken:
Componisten interesseren voor orkestvorm fanfare
o Organisatie door professionele organisaties
Frans Vermeerssen (jazz)
Cornelis de Bondt (a-tonaal)
o “Eenvoudige uitwisseling”
Leon Vliex (Composition X, schilderijen Kadinsky)
o Aansluiting zoeken bij lokale organisaties in het
Marco Pütz, open symfonische schrijfwijze, a-typische
buitenland
bezetting
o Aansluiting zoeken bij internationale
Bernard van Beurden, bijzonder klankpalet, a-typische
bezetting
overkoepelende organisaties
(harp, altviool, hobo, klarinet, fluit, zang, viool, cello)
o Breder trekken, actieve internationale
Marc van Delft, beladen maatschappelijk thema’s,
samenwerking en uitvoering van je project
eigen stijl

• Repertoire:

Voorbeeld overkoepelende organisaties en
festivals:
09. - 14. Juli 2019
Mid Europe in Schladming und Haus i. Ennstal

New York, Carnegie Hall, Jeugd

• Eerste internationale ondernemingen:
• Amerika: Gastgezinnen, ondersteuning vanuit professionele organisatie
• Manchester: Wasbe conference
• Oostenrijk, concert op uitnodiging

• Vervolg middels internationale overkoepelende organisaties:

2002

Esplanade

Bijzondere concertzaal: Esplanade, prachtige akoestiek

Wasbe 2009 Cincinatti,
concertzaal University of Music

Canadian Brass

Zomer- en openluchtfestivals:

Middels lokale muziekorganisaties:
Meerdere malen Portugal: Festa dos Tabuleiros

Emaju Suvi Estland, watermusic

Combi concertorganisatie, Wasbe Eastern Europe, aansluiting Conservatorium:

Oost-Europa, Praag, Bratislava, Makó (Hongarije):

Bratislava

•
•
•
•

Connectie Nederlandse Ambassade
Dirigenten Workshop, studenten Conservatorium
Toevoegingen muzikanten lokaal harmonieorkest
Aansluiting professionele organisatie, voordeel:

pr geregeld, zaal en organisatie met daaraan verbonden publiekskring

Voorbeeld breder opgezet
internationaal project:
Een Europees Mienskipsproject
• Rond de datum van de Kristallnacht in
Bolsward
• Rond de datum van Bevrijding
Auschwitz in Wilhelmshaven
• Een Europees Mienskipsproject:
• Medewerkers over de grenzen heen
CH2018
• A typische Bezetting
• Beladen maatschappelijk thema en
Breed Maatschappelijk Draagvlak

Medewerkers over de grenzen heen CH2018:

Frysk Fanfare Orkest o.l.v. Jouke Hoekstra en Projectkoor Jever

500 Bezoekers

breed
maatschappelijk
gedragen

Wat brengt een dergelijk project
en wat komt er uit voort:
• Verbinding
• Samenwerking voor de toekomst:
Vocaal Ensemble Eljakim toekomstig Benefiet Concert Duitsland
Frysk Fanfare Orkest naar Dachau
Lezing Jens Termöhlen tijdens opening nieuwe tentoonstelling Titus Brandsma Museum
Marne College gaat een educatief programma volgen met een groep in Dachau
Concert door solisten in Wilhelmshaven

• Onder de aandacht brengen beladen maatschappelijk thema
• In aanraking komen met verschillende muziekstijlen en opvattingen

Actieve samenwerking met
verschillende partners

Nieuwe compositie door John Harle,
toonaangevend componist en saxofonist:
In aanraking komen met andere
muziekstijlen.
Gebruik meerkorigheid in de stijl van
Gabriëlli (verspreide opstelling vanuit de
kerk).
Vernieuwing van het Hafabra reperoire:
Componist filmmuziek, opera’s en
rockdrama

Actieve samenwerking Engelse solisten:
Jess Gillam: internationaal veelgevraagd
jonge soliste.
Bijzondere muzikale beleving voor de
deelnemers.
Workshop.
Ze neemt de deelnemers mee middels
haar spel.
Op deze wijze actief muziek makend van
haar leren.

Maidstone Wind Symphony:
Ook op zoek naar vernieuwing in repertoire
Gezamenlijk werk
Gezamenlijke workshop

Dutch Church Londen:
Aansluiting Nederlandse gemeenschap

Filmopnames:
GEORGE SOMMER filmmaker
Componist Filmmuziek
Studeerde kerkmuziek
Speelde in Bands in Amerika
Veel documentaire films
gemaakt
Weer vernieuwing in
samenwerking en stijl

WERVING CANTERBURY
EENMALIGE BĲDRAGE
Het Frysk Fanfare Orkest heeft de eervolle uitnodiging ontvangen
deel te nemen aan het Canterbury Festival. Een gerenommeerd
festival voor muziek, dans, poëzie en andere kunstvormen.
Tijdens dit festival geeft het FFO een concert in de prachtige
Canterbury Cathedral op 26 oktober 2019 samen met saxofoniste
Jess Gillam, bekend van BBC Night of the Proms en solist op
Euphonium Phillippe Schwartz. Naast dit concert vinden er
concerten plaats in Maidstone en Londen.

Het FFO gaat een week op orkesttournee. Teneinde een dergelijke
tournee financieel mogelijk te maken hebben wij uw steun als
vriend hard nodig. Wij willen u vragen dit project te steunen met
een bedrag van 10 euro. Met dit bedrag ondersteunt u onze
Engeland tournee met 5 euro. De resterende 5 euro is een
financiële steun in de rug voor de eigen bijdrage van een FFO lid
naar uw keuze. Ja, ik steun de Engeland tournee van het FFO met
een bedrag van 10 euro en ontvang als dank een pen van het FFO.

Voorbeeld: Uitwisseling MUZtheater (NL),
Teatro O Bando (PT), Baltic House (RU)

INTERNATIONALE SAMENWERKING
Wil jij samenwerken met een internationale partner op het gebied van cultuurparticipatie of cultuureducatie, of onderzoeken wat daar de
mogelijkheden voor zijn? Om kennis uit te wisselen, internationaal samen te werken aan mooie cultuurprojecten of je netwerk te
verbreden? En wil je je opgedane kennis ook met het Nederlandse veld delen? Dan is deze regeling misschien wat voor jou.
Ontwikkelsubsidie en/of samenwerksubsidie
Goede en passende internationale partners vinden kost tijd. Om te zorgen dat deze regeling ook aansluit bij organisaties die nog geen
internationale samenwerkingsrelatie hebben, biedt deze regeling twee verschillende aanvraagmogelijkheden:
ontwikkelsubsidie voor een verkenning en terugkoppeling. Wil je graag internationaal samenwerken, maar ben je nog op zoek naar goede
partners? Met deze subsidie kan je ter plaatse verkennen wat de kansen en mogelijkheden zijn.
samenwerksubsidie voor een internationaal samenwerkingsproject en terugkoppeling. Partners gevonden, of al bekend? Met deze
projectsubsidie kan je aan de slag.
Terugkoppeling aan het Nederlandse veld
Om de waarde van de projecten hier in Nederland zo groot mogelijk te maken, is het delen van zowel de opbrengsten van de verkenning,
als die van een daadwerkelijke samenwerking waardevol. Daarom vragen we bij deze regeling altijd een terugkoppeling van de
opbrengsten met relevante stakeholders.
Aanvragen kan doorlopend
De subsidieregeling is doorlopend geopend van maandag 4 maart 2018 tot en met vrijdag 18 december 2020, of tot het subsidieplafond
van € 1.000.000,- wordt behaald.
Bedragen
• Ontwikkelsubsidie: maximaal € 7.500,-

• Samenwerksubsidie: maximaal € 25.000,Als je een samenwerksubsidie ontvangt, moet je minimaal hetzelfde bedrag zelf bijdragen. Dit kan uit eigen middelen of door bijdragen
van andere financiers. Bij de ontwikkelsubsidie is er geen verplichte eigen bijdrage. Het subsidiebedrag mag dus 100% van de kosten
dekken.

Mogelijke activiteiten
Voorwaarden
Subsidie

Ontmoetingen en evenementen
Kennis en ervaring delen
Duurzame netwerken
NL en D partner
Inhoudelijk en financieel samenwerken
Duurzame verbindingen
Maximaal € 25.000,- subsidie
Ten hoogste 50% van de totale kosten
Eenvoudige regeling kleine projecten
www.edr.eu

Nederlandse ambassades
en consulaten:
• Het diplomatieke netwerk van Nederland bestaat
uit ambassades en consulaten. Zij zijn op allerlei
manieren betrokken bij internationale culturele
samenwerking. Van het verstrekken van visa en
het openstellen van het lokale netwerk in
cultuur, overheid, bedrijfsleven tot het
signaleren van kansen voor Nederlandse
organisaties in het buitenland; het promoten van
Nederlandse cultuur of het verlenen van
beperkte financiële ondersteuning aan
organisaties en kunstenaars. Vaak hebben de
ambassades een cultuurbudget en ondersteunen
in veel gevallen reis- en verblijfskosten.
• Focuslanden : België/Vlaanderen, China,
Duitsland, Frankrijk, Indonesië, Turkije, de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.
• www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ambassades
-consulaten-en-overige-vertegenwoordigingen

Internationale ideeën, wensen, dromen?

De OMF is lid van de
European Network for
Active Participation in
Cultural Activities. Op 7/8
juni 2019 is er een
internationale bijeenkomst.

Internationalisering

