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JAARVERSLAG STICHTING MUSICA TEMPRANA 2020 
 
Inleiding 
 
Na het prachtige slotakkoord van de laatste maanden van 2019 (zie ook het 
betreffende jaarverslag) met de zo succesvolle reeks concerten rond de Misa 
Criolla stonden we begin 2020 weer stevig met beide benen op de grond. Na 
een verkennend voortraject besloten we af te zien van een aanvraag voor een 
meerjarensubsidie bij de grote fondsen. Onze conclusie was dat de 
ontwikkeling daarvan voor ons een te complexe en te veel tijd en financiële 
middelen vergende operatie zou zijn.  
Met het voornemen voorlopig verder te gaan op de weg van projectsubsidies 
en te zoeken naar alternatieve bronnen van financiering, stapten we 2020 
binnen.  
 
Zoals voor zovelen, was 2020 ook voor Música Temprana een zwaar jaar. De 
coronapandemie trof feitelijk bijna alle sectoren van de samenleving, ook de 
culturele. Er zijn in het afgelopen jaar ontelbaar vele culturele evenementen 
uitgesteld en uiteindelijk afgelast, ook in Nederland.  Podia bleven een groot 
deel van het jaar leeg, met enkele uitzonderingen gedurende beperkte 
periodes en dan nog omgeven met veel restricties. Dat betekende ook dat heel 
veel artiesten – en in ons geval musici - vrijwel niet zijn opgetreden en sterk op 
hun inkomen hebben moeten inleveren. Regelingen van de overheid boden 
enig soelaas, ook voor de aan Música Temprana verbonden musici, doorgaans 
ZZP’ers. En in een wat latere fase gold dat ook voor de speciale middelen die de 
grotere fondsen (zoals FPK en PBCF) genereus ter beschikking stelden, en 
waarvan ook door MT gebruik is gemaakt in enkele gevallen. 
Sterker en ook zwaarder misschien dan het gemis aan een stukje financiële 
zekerheid, was (en is) het emotionele gemis, het vacuüm waarin veel musici – 
ook de onze – zijn terecht gekomen door het niet kunnen optreden voor een 
publiek en het missen van de wisselwerking daarmee, en alle emoties en 
verbinding die daarmee gepaard gaan.  
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Artistiek 
 
Die leegte manifesteert zich ook in het overzicht van concerten en presentaties 
door het jaar heen. Eerste tegenvaller was de afgelasting van de eind maart 
geplande tournee naar Quito/Ecuador voor een drietal concerten in het Música 
Sacra Festival met het programma Muy Hermosa es María (muziek uit 
Ecuador), van de eind 2017 opgenomen Cd. Het FPK had deze tournee met een 
subsidie via het bekende reisloket mede mogelijk gemaakt. Alle tickets waren al 
gekocht.  
De periode waarin er geen concerten mogelijk waren duurde vervolgens 
maanden. Een eerder gepland concert in Groningen (in de MAN-serie) ging niet 
door, evenmin als het Wonderfeel-festival in juli (waar MT een kort optreden 
zou verzorgen). 
Dat laatste gold ook voor het Festival Oude Muziek Utrecht in de traditionele 
vorm. Uiteindelijk werd er een aan de omstandigheden aangepast alternatief 
georganiseerd, met een reeks kleine concerten. Op persoonlijke titel werden 
enkele MT musici daarvoor uitgenodigd. Datzelfde was ook het geval voor 
enkele openluchtconcertjes in Amsterdam Noord. 
 
In de maanden van stilte werd er intussen toch gewerkt aan de realisatie van 
een oude droom: het opnemen van het door MT al verschillende malen 
gebrachte ‘Canto de la Sibila’. In het van oorsprong Griekse ‘Lied van de Sibille’ 
wordt op een indringende manier het einde der tijden bezongen. Het gebruik 
werd in de middeleeuwen overgenomen door de katholieke kerk en leeft 
vandaag nog voort, bijvoorbeeld op Mallorca, waar het sinds 2010 door de 
UNESCO wordt erkend als immaterieel werelderfgoed.  
Tegelijkertijd opende zich de mogelijkheid een aanvraag in te dienen bij het 
Prins Bernard Cultuur Fonds dat een speciaal “Cultuurmakersfonds” voor deze 
coronatijden in het leven riep. Música Temprana presenteerde een voorstel 
voor een concertserie onder de titel “Melancolía”, waarin het Canto de la Sibila 
werd gecombineerd met Spaanse muziek uit het beroemde liedboek “El 
Cancionero de Palacio” (16e eeuw). De aanvraag werd in juli goedgekeurd, in 
een periode dat de coronasituatie relatief mild was. We planden acht 
concerten op een viertal podia (Amsterdam, Zutphen, Groningen en Utrecht, 
twee uitvoeringen per avond), uitgaande van een publiek van 100 mensen, 
voor de periode 29 september – 3 oktober.  
Helaas werden de avond voor het begin van de repetities nieuwe 
coronamaatregelen afgekondigd. Zo werd het aantal bezoekers teruggebracht 
naar 30 per concert. Voor onze concertlocaties was geen speciale ontheffing 
mogelijk. Daardoor zou het financieel niet verantwoord zijn alle concerten te 
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laten doorgaan. Besloten werd Groningen en Utrecht te annuleren, waardoor 
slechts 4 van de 8 geplande concerten konden doorgaan. En in totaal konden 
we slechts 120 mensen als publiek ontvangen, in plaats van de gehoopte (en 
ook wel verwachte) 800.  
Artistiek gezien was het project een groot succes. Voor het eerst werd 
samengewerkt met een visual artist, de Braziliaans-Nederlandse Patricia Ribas. 
Haar videoconstructie werd getoond terwijl musici en podium onverlicht 
bleven. De bezoekers konden daardoor niet anders dan luisteren naar de 
muziek en kijken naar de video-installatie. De donkere kerk, de verstilde muziek 
en associërende installatie creëerden een bijzondere sfeer. ‘Magisch’ noemden 
sommige bezoekers het. Een moment waarin wij als ensemble, samen met het 
publiek even konden ontsnappen uit de chaos van de pandemische wereld.   
De live opname van een van de concerten, gemonteerd onder de video-
installatie, werd aangeboden aan alle mensen die vanwege de nieuwe 
beperkingen niet de concerten konden bezoeken en hun reeds gekochte 
kaartje hadden gedoneerd aan Música Temprana. 
Mede dankzij de genereuze donaties van veel mensen die al tickets hadden 
aangeschaft en die na het annuleren van hun concert hun geld schonken, kon 
de musici vrijwel hun volledige gage worden uitbetaald.  
 
Dit project heeft op meerdere manieren een flinke impact gehad. Met onze 
kleine organisatie hebben we door de veranderende omstandigheden flink veel 
extra werk moeten leveren. We zijn echter zeer verheugd dat we dit project 
hebben kunnen realiseren. Niet alleen konden we ons weer laten zien aan ons 
publiek, maar – zoals al aangegeven - hebben we dit programma een week na 
de tour ook kunnen opnemen voor ons nieuwe label Pentatone. Dat was tegen 
de achtergrond van de weer aangescherpte coronaregels een behoorlijk 
spannende operatie, ook omdat voor de opname een omvangrijker groep 
musici was gecontracteerd dan voor de concerttour. Verschillenden van hen 
kwamen van buiten Nederland, waardoor steeds de reis- en testregels in de 
gaten moesten worden gehouden. En daarnaast uiteraard ook (zoals ook bij de 
tour) de regels wat betreft het afstand houden tijdens het musiceren en 
daarbuiten dienden te worden gerespecteerd. We zijn er trots op dat de 
inspannende week in de Pieterskerk te Utrecht zo succesvol is verlopen, en er 
werkelijk topprestaties zijn geleverd. En ook dat daarbij iedereen ook gezond is 
gebleven. 
We zijn dankbaar voor de manier waarop de Cd wordt gefinancierd. Naast de 
eigen reserves – opgebouwd uit verkoop van Cd’s tijdens concerten in 2019 en 
2020 (met name bij de tour met de Misa Criolla)- organiseerden we wederom 
(voor de vierde maal) een heel succesvolle crowdfundingsactie met het 
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platform Voordekunst. Dat resulteerde in een door 75 gulle gevers 
bijeengebracht bedrag van ruim € 11.000,-. Werkelijk overweldigend! 
Niettemin is er strikt genomen nog een tekort op de financiering van het hele 
Cd-project en wordt er nog gezocht naar aanvullende fondsen. MT heeft als 
organisatie wel een risico genomen, maar ziet dat als een investering in de 
toekomst.  
De release van de Cd Melancolía is gepland voor het najaar van 2021.  
 
Het jaar werd verrassend afgesloten met nóg een concert in kleine bezetting (4 
musici), georganiseerd door de Lambertus Concerten in Helmond. De 
organisatie bood ons nu op een laat tijdstip (vanwege veranderde planning) 
deze mogelijkheid. Onder de titel “Estrella Oriental” brachten we Kerstmuziek 
uit het Spanje van de 16e eeuw, voornamelijk uit de grote Cancioneros. De 
coronaregels stonden 30 bezoekers toe. 
 
Organisatie 
 
Vooral als gevolg van de corona-omstandigheden was 2020 ook wat betreft de 
verdere ontwikkeling van onze organisatie een periode van enerzijds stilstand, 
maar bood dat anderzijds toch ook gelegenheid tot verdere reflectie op de 
toekomst. Opnieuw werd duidelijk dat versterking en uitbreiding van het 
bestuur noodzakelijk is, en dat de ambities van MT richting toekomst en met 
name de ontwikkeling van een nieuw Meerjarenplan annex succesvolle 
subsidieaanvragen bij de grote Fondsen, veel van ons zullen vragen. De 
discussies daarover- inclusief de mogelijkheid van externe begeleiding – zullen 
in 2021 intensief worden voortgezet.  
Gedurende 2020 werd wel gewerkt aan de verbetering van onze website, in 
samenwerking met Studio Alloy, de ontwerpers van de huidige site. We hopen 
dit proces in de loop van 2021 af te ronden.  
Vermeldenswaard is ook, dat Música Temprana na een jarenlange 
samenwerking met COBRA records  - waar we erkentelijk voor zijn - voor de Cd 
opname van Melancolía een contract heeft getekend bij het internationale 
label Pentatone. We zien uit naar de samenwerking en het grotere bereik dat 
we daarmee hopen te bewerkstelligen.  
 
In 2020 moest de medio 2019 aangetreden penningmeester John Soedirman 
zijn taak om gezondheidsredenen neerleggen. Het op orde brengen en houden  
van de financiële administratie en boekhouding vroeg een extra inspanning van 
de vrijwilligers van MT, binnen en buiten het bestuur. Elvira Willems, voormalig 
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penningmeester, heeft aangegeven de boekhouding weer te willen overnemen. 
Eind 2020 is daartoe met Elvira een formele overeenkomst getekend. 
Bruno Molijn is eind 2020 aangezocht zich te kandideren voor de vacante 
functie van penningmeester, die na het vertrek van John Soedirman werd 
waargenomen door de secretaris van het bestuur.  
Eelke Bakker, gedurende een aantal jaren zeer gewaardeerd om zijn belangrijke 
rol voor MT als zakelijk leider (als freelancer), gaf in oktober aan die rol te 
willen beëindigen, en graag verder in een bestuursfunctie aan MT te willen 
blijven bijdragen. Het voornemen is in de eerste maanden van 2021 het 
voorzitterschap van de Stichting aan Eelke Bakker over te dragen.  
Het zakelijk leiderschap en de invulling daarvan is onderdeel van 
bovengenoemde discussies over de toekomst van Música Temprana. Het 
ontwikkelen van een meerjarenvisie, het verder versterken en 
professionaliseren van de organisatie en het creëren van een meer stabiele 
financiële basis zullen met elkaar de centrale focus vormen van het bestuur in 
de komende jaren.  
 
Financieel 
 
De conclusie dat 2020 ook in financieel opzicht een moeilijk jaar was, zal niet 
verbazen. Het geringe aantal concerten betekende ook weinig inkomsten. Bij 
de serie met het Melancolía-programma (deels afgelast en deels met minder 
publiek) was de meevaller dat veel bezoekers die hun concert zagen afgelast, 
toch hun geld schonken aan MT en het daardoor mogelijk maakten dat de 
musici nog redelijk betaald konden worden. Uiteraard zijn we daar zeer 
erkentelijk voor.  
De Cd-opname was ook mogelijk dankzij de genereuze crowdfunders. Zoals 
hierboven al aangegeven, is er niettemin nog een tekort op de uiteindelijke 
financiering.  
Wat de afgelaste tournee naar Quito betreft, stelde het FPK zich coulant op 
w.b. de teruggave van de € 7.500,- aan subsidiegeld, althans wat de termijn 
betreft. Uiteindelijk bleek dit een zeer ingewikkelde en tijdrovende kwestie, 
met name omdat een deel van de tickets vanwege de prijs was gekocht bij 
bemiddelingsbureaus, luchtvaartmaatschappijen die in vouchers wensten terug 
te betalen etc. Uiteindelijk was eind 2020 nog lang niet alles afgerond.  
 
Zie verder het financieel jaarverslag 2020. 
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Speellijst 2020 Música Temprana  
 
 Datum  Uitvoering Locatie  Aantal 

bezoekers 
1 1 oktober Melancolía Waalse Kerk 

Amsterdam 
30 

2 1 oktober Melancolía Waalse Kerk 
Amsterdam 

30 

3 2 oktober Melancolía Walburgiskerk  
Zutphen 

30 

4 2 oktober Melancolía Walburgiskerk 
 Zutphen 

30  

5 12 
december 

Estrella 
Oriental  

St. Trudokerk  
Helmond-Stiphout 

30 

 
 


