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1. Inleiding
Op 2 januari 2017 is Stichting PRJCT Amsterdam opgericht. De Stichting streeft naar een wereld met
barokmuziek van het allerhoogste ambachtelijke niveau, uitgevoerd door professionele top- barokmusici,
oud(er) én jong, gefrequenteerd door een substantieel en gemêleerd publiek, in Nederland maar zeker
ook daarbuiten. Zij doet dit vanuit liefde voor barokmuziek, geloof in de nieuwe generatie en in de
overtuiging dat een nieuwe benadering van oude muziek noodzakelijk is om dit erfgoed voor het publiek
van de toekomst veilig te stellen. Musiceren op internationaal niveau is daarin absoluut noodzakelijk.
De Stichting PRJCT Amsterdam stelt artistiek leider Maarten Engeltjes in staat om jaarlijks tenminste drie
projecten te realiseren. Het ensemble wordt per project geformeerd en bestaat, naast Maarten Engeltjes,
steeds uit enerzijds jonge getalenteerd barokmusici (toptalent) en anderzijds ervaren spelers,
aanvoerders en solisten, waarbij de wisselwerking tussen de verschillende generaties belangrijke
meerwaarde oplevert. Zo wordt er gemusiceerd op topniveau, waarbij de hermetische, door
perfectionisme gemotiveerde benadering van de oude muziek wordt opengebroken. De wereld van de
oude muziek wordt herzien voor een breed publiek, bestaande uit de oude garde aan barokfans en een
nieuw jong publiek, in Nederland en daarbuiten, en blijft hierdoor behouden voor de toekomst. De
Stichting PRJCT Amsterdam is opgericht om deze projecten te ontwikkelen, organiseren, en de
financiering daarvan te realiseren.
We blikken in dit jaarverslag terug op de culturele prestaties die we hebben verricht, op de
ontwikkelingen die we hebben doorgemaakt en welke stappen we hebben gezet in de verdere
professionalisering van het gezelschap.
Maarten Engeltjes
Artistiek leider
mei 2020
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2. Bestuur
De Stichting PRJCT Amsterdam (PA) is gevestigd te Amsterdam en stelt zich ten doel oude muziek
mogelijk te maken door jonge mensen.
Het bestuur kwam in 2019 vier keer bij elkaar. PA werkt volgens de Governance Code Cultuur. De code
dient er toe organisaties goed te besturen, met alles wat daarbij hoort. Er zijn negen principes
geformuleerd, die elk een aantal praktijkaanbevelingen kennen.
In bijlage 1 zijn de praktijkaanbevelingen beschreven voor zover van toepassing op (het bestuursmodel
van) PA. Bij elk principe zijn de actiepunten voor PA opgenomen die we inmiddels gefaseerd
implementeren.
Het bestuur van PRJCT Amsterdam is in 2019 onveranderd gebleven en bestaat uit:
Makira N.E. Mual (voorzitter)
Rogier M. Moes (penningmeester)
Jorrit D. Kraaikamp (secretaris).
De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaren. Aftredende bestuursleden zijn
tweemaal aansluitend herbenoembaar. De bestuursleden zijn mensen die een passie hebben voor
klassieke muziek in het algemeen en barokmuziek in het bijzonder en die hun relevante (culturele en
maatschappelijke) netwerk inzetten om PRJCT Amsterdam nog meer op de kaart te zetten. Samen met de
artistiek leider wordt het beleid uitgezet.
Dankzij de uitbreiding van de organisatie (zie pagina 5) kan PRJCT Amsterdam uitgroeien richting nog
meer (inter)nationale bekendheid, met als constante factoren de uitstekende musici, de bijzondere
programmering en de artistiek leider.
De stichting beschikt over de culturele ANBI status.
3. Financiering en organisatie
Net als de twee voorgaande jaren zijn er projectmatige kosten begroot en gedekt. Daarnaast werd per 1
maart 2019 een zakelijk leider aangesteld voor 8 uur per week (0,2 FTE). De komende jaren wordt een
infrastructuur opgebouwd vanwaaruit de organisatie (deels) door professionele betaalde krachten kan
worden uitgevoerd en er ruimte is om kosten als een website, kantoorkosten en algemene promotie te
financieren:
Zakelijke leiding (0,2 fte)
Financiële administratie (0,05 fte)
Marketing & PR (0,2 fte)
Musicologisch onderzoek (op projectbasis)
Productie en logistiek (0,4 fte, maar op projectbasis)
Fondsenwerving op projectbasis
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De stichting wil een beleid voeren waarbij de bezoldiging van de musici en organisatorische medewerkers
op een fatsoenlijk maar sober niveau wordt gehouden. Op termijn dient financiële ruimte gecreëerd te
worden die noodzakelijk is om continuïteit en topkwaliteit te handhaven.
De dekking van de projecten bestaat uit directe en indirecte inkomsten. Directe inkomsten zijn
kaartverkoop, uitkoop of partage, inkomsten van cd- of programmaverkoop en een eigen bijdrage van de
organisatie (als er eigen vermogen is, maar evt. in natura). Ook samenwerking met een ander partij kan
leiden tot directe inkomsten.
Daarnaast realiseert de stichting via fondsenwerving indirecte inkomsten. Bij fondsenwerving moet
worden gedacht aan donaties en subsidies. Donaties van particulieren (vermogensfondsen, donateurs,
vrienden, nalatenschappen), van ondernemers en bedrijven (sponsorbijdragen) en van de overheid
(subsidies).
4. Stichting Vrienden van Maarten Engeltjes & PRJCT Amsterdam
Met het oog op het verwerven van indirecte inkomsten is in juni 2018 de afzonderlijke Stichting Vrienden
van Maarten Engeltjes & PRJCT Amsterdam opgericht, met een apart en onafhankelijk bestuur. Deze
stichting is in het bezit van de ANBI-status.
Het bestuur van de Vriendenstichting bestaat uit:
J.S. Calff – voorzitter
H. J. Vlam – Penningmeester
J.M.E. Sterk – Secretaris
In 2019 is een begin gemaakt met het Mecenassen-project: het zeer gericht werven van bijzondere
vrienden, die bereid zijn zich voor vijf jaar te verbinden aan het schenken van een aanzienlijk, vast bedrag.
Het streven is er op gericht in drie jaar tijd tien mecenassen te werven. De eerste twee “mecenassen”
tekenden in 2019 een schenkingsovereenkomst, een goed begin. Daarnaast liep het aantal betalende
Vrienden, met bijdragen variërend van € 50 tot € 1.000, op tot eenendertig met een totaalopbrengst van
ruim € 13.500, dat na aftrek van de kosten van de Vriendenstichting ter beschikking is gesteld aan de
Stichting PRJCT Amsterdam ter ondersteuning van de verschillende projecten. Het bestuur van Stichting
PRJCT Amsterdam is dankbaar voor alle inzet en de niet geringe opbrengst die de Vriendenstichting heeft
gerealiseerd.
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5. Aanvragen en toekenningen Fondsen
Voor het project Nicht mehr hier werd in 2019 een projectsubsidie aangevraagd bij het Amsterdams Fonds
voor de Kunst. Er werd een bedrag van € 6.000 toegekend. Van de stichting Halbertsma - Santée Thedinga
ontvingen we voor dit project € 2.000.
6. Gerealiseerde producties 2019
In 2019 heeft PRJCT Amsterdam in totaal 9 concerten gegeven, verdeeld over drie projecten: Virtuoso!,
Nicht mehr hier en Liknon. In november is onze tweede cd opgenomen: Nicht mehr hier, die in het voorjaar
van 2020 zal worden uitgebracht door Sony Classical.
Virtuoso!
Het programma Virtuoso! werd in 2019 met drie musici en solist Maarten Engeltjes uitgevoerd in De
Vereeniging in Nijmegen, de Frits Philipszaal in Eindhoven en in de Kleine Zaal van het Concertgebouw in
Amsterdam.
Het totaal aantal bezoekers bedroeg ongeveer 550.
Nicht mehr hier
In het najaar stonden we op de planken met het concertprogramma Nicht mehr hier. Met 14
instrumentalisten, 2 zangers en de solisten Andreas Wolf en Maarten Engeltjes gaven we concerten in
Theaters Tilburg, Musis Arnhem, Philharmonie Haarlem en Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam en
bereikten we zo’n 1250 bezoekers. Tijdens een uitzending van Podium Witteman werd het Klaglied van
Buxtehude uitgevoerd.
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Liknon
Calliope Tsoupaki schreef speciaal voor PRJCT Amsterdam en solisten Maarten Engeltjes en Marcel
Beekman het stuk Liknon dat als Bosch Requiem onder leiding van Manoj Kamps in première ging op 2
november in een uitverkocht (900 bezoekers) Theater aan de Parade tijdens November Music in Den
Bosch. Het concert werd op NPORadio4 uitgezonden op 3 november 2019 en nogmaals op 7 mei 2020.
Het concert werd in januari 2020 ook in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam uitgevoerd.

‘…Een ademloos luisterend publiek kreeg
radicale muziek voorgeschoteld:
multimodaal, langzaam en ritueel van aard,
die je een wereld doet betreden waarin tijd
niet bestaat .... Een waagstuk, maar het
resultaat was totaal overtuigend, mede door
de werkelijk prachtige uitvoering...”
Erik Voermans in Het Parool, 10 januari
2020

7. PR/Marketing
Vormgever en fotograaf Hans van der Woerd is verantwoordelijk voor het beeld van de producties Virtuoso!
en Nicht mehr hier. Het campagnebeeld van Liknon werd gemaakt door November Music.
Virtuoso!
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