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Honoreringsbeleid 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding. 

Voor de artistiek leider en de musici geldt dat zij geen structurele betaling 

ontvangen voor hun werkzaamheden, maar dat zij per project worden betaald. 

De Stichting streeft er naar om haar musici, die altijd op zzp-basis worden 

ingehuurd per project, marktconform te honoreren en daarbij de regels 

aangaande fair pay in de podiumkunsten in acht te nemen. 

 

  



Voorlopig beleidsplan 2021 – 2025 door Johannes Leertouwer 

Ik wil in dit orkest nieuwe dingen doen; onder ander een werkwijze toepassen 

die ik heb ontwikkeld in mijn promotieonderzoek naar de negentiende-eeuwse 

uitvoeringspraktijk naar de orkestmuziek van Johannes Brahms. De hoofdpunten 

daarvan zijn: 

- Musiceren op basis van eigen onderzoek 

- Side-by-side musiceren door drie generaties musici: ervaren topprofessionals, 

jonge professionals en studenten 

- Het orkest als laboratorium: kennis en ervaringen worden actief gedeeld 

- Een nieuwe manier van leiding geven: musiceren op basis van gedeelde 

argumenten… ego-loos leidinggeven 

- De plannen van dit orkest behelzen ook een nieuwe relatie met het publiek; 

ik hoop daar later op terug te komen.  

 

- Het organiseren van jaarlijks terugkerende projecten: 

o September 

 Het Orkest als Laboratorium 

 Repertoire: Brahms/Schumann en Nederlandse tijdgenoten 

 Symfonische bezetting volgens side-by-side werkwijze, zoals 

ontwikkeld in het Brahms PhD (brahms.johannesleertouwer.nl) 

o November 

 Allerzielen project waarin muziek en poëzie gecombineerd 

worden. 

 Repertoire passend bij het gedenken van geliefde doden. 

 Ensemble en dichter 

o December 

 Messiah van G.F.Händel 

 Solisten, koor en orkest 

 Tournee met 8 concerten in Nederland 



o Maart/April 

 Matthäus Passion van J.S.Bach 

 10 zangers, kinderkoor en orkest 

 Tournee met 8 uitvoeringen 

 Volgens de werkwijze: Matthäus volgens Johannes 

(https://www.youtube.com/channel/UC_w9Y5ePg9-

sc9Lg4yzjFxQ/videos?view=0&amp;sort=da) 

o Juli 

 Samenwerking met Wonderfeel Festival 

 Wonderfeel Festival Orchestra 

 Het orkest in jeugdige samenstelling. 

 Programmering in overleg met de directie van het festival en 

passend bij openlucht podia 

o Mogelijk extra projecten realiseren in samenwerking met 

Stadsgehoorzaal Leiden en andere partners, zoals ook 

Konzertdirektion Hampl, Berlin. 

 

Johannes Leertouwer, oktober 2021 


