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Missie   

Het ultieme doel van Música Temprana is om klank te geven aan de schoonheid, diversiteit, maar ook 

sociale tegenstellingen van de grotendeels vergeten en genegeerde geschiedenis van Latijns-Amerika 

uit de koloniale periode.  Waar architectuur, boeken en schilderijen deels de tand des tijds hebben 

doorstaan, is de muziek vrijwel geheel verstomd. Het is de missie van Música Temprana om deze 

weer te laten klinken; als intrinsieke kunst én als hoorbaar testament van het verleden waarmee we 

zoveel mogelijk mensen in vervoering willen brengen.  

  

Terugblik 2017-2020  

Música Temprana heeft afgelopen jaren verder gebouwd aan het ontsluiten van repertoire uit 

voornamelijk Latijns-Amerika, respectievelijk José de Orejón y Aparicio (Peru) en de Codex Ibarra 

(Ecuador). Daarnaast hebben we in toenemende mate programma’s uitgevoerd met (Spaanse) 

Renaissancemuziek en voerden we een opera van Cavalli uit. Samen met de hernieuwde interesse in 

ons programma rondom de Misa Criolla hebben we onze positie in het Nederlandse culturele leven 

steviger verankerd. In 2019 hoorden en beleefden meer mensen dan ooit de muziek van Música 

Temprana. Tegelijkertijd zijn we tot 2017 veelal afhankelijk geweest van een enkele  

concertorganisator: de Organisatie Oude Muziek. Hierin heeft wel een kentering plaatsgevonden en 

kunnen we ondertussen bogen op een diverser palet aan uitnodigingen; zo sloten we 2019 af met 

een tournee langs de grote zalen in NL en BE. Er kwam ook wat incidentele interesse uit het 

buitenland.   

MT bracht twee albums uit bij het label COBRA: La Esfera de Apolo met muziek van de Peruaanse 

componist José de Orejón y Aparicio en Muy Hermosa es María met een selectie van 2 tot 7 

stemmige villancicos uit de Codice Ibarra (Ecuador, anno 1700). In 2021 verscheen ons nieuwe album 

Melancolía, rondom het mystieke El Canto de la Sibila en liederen uit de Cancionero de Palacio, bij 

het label Pentatone.  

 De geschetste lijnen van de afgelopen jaren willen we doorzetten, maar daarin wel duidelijke 

scherpe artistieke keuzes maken.  

Op organisatorisch vlak is de organisatie achtergebleven bij de artistieke groei. Er was geen sprake 

van een duidelijke meerjarenvisie; de organisatie functioneerde feitelijk als projectorganisatie. Er 

was sprake van een rompbestuur met een nadruk op ondersteuning bij de organisatie. Zowel de 

artistieke directie als projectmanager (in naam: zakelijk leider) werden op projectbasis ingehuurd.   

VOORUITKIJKEN 2021-2023 - Artistiek  

  

De doelen in het kort  

  

1. Nieuwe programma’s ontwikkelen én impact creëren  

2. Een traditie maken van de Misa Criolla  

3. Grotere focus op het buitenland  

4. Ontwikkeling podiumpresentatie  

5. Meer online zichtbaarheid creëren  

  



1.Nieuwe programma’s en voorlopig schema  

Met de groei van het ensemble in 2019, is gebleken dat we ook de grote zalen van Nederland kunnen 

bespelen. Met onze programmering voor de komende jaren willen we in toenemende mate inzetten 

op het zogenaamde grote zalenoverleg, maar in de slipstream hiervan ook het kleine zalenoverleg 

(de kamermuziekzalen van de grote organisatoren). Dit laatste circuit sluit ook aan op de rijke cultuur 

van kamermuziekseries die Nederland kent. Grofweg ziet een seizoen voor Música Temprana er als 

volgt uit:  

- 2 grote(re) programma’s voor de (middel)grote podia, 12 tot 25 musici  

- 1 à 2 kleine programma met maximaal 4 musici  

- In de programmering zoeken we naar een goede afwisseling van stijlen.  

- Gemiddeld 20 concerten per jaar, met een duurzame groei richting 2024.  

De hierna genoemde programmering is een raamwerk voor de komende jaren. Het geeft houvast in 

de ontwikkeling van het ensemble en de daarbij horende financiële ondersteuning (fondsenwerving), 

maar is zeker niet in beton gegoten. Veel repertoire uit Latijns-Amerika vraagt hierom en we zien een 

kans om dit in de komende jaren te realiseren.  

1. Carissimi en de Jezuïeten. Job en Jona. Preek van Melvin/ Moby Dick. Link Latijns-Amerika  

2. Lamentaties uit de Andes  

3. Cusco/ Araujo  

4. Musica Temprana Mystica: om het jaar een moment creëren om naar binnen te vluchten. 

Religieuze, mystieke, contemplatieve muziek in de context van nu. Even weg uit de tijd, 

moment van bezinning. Niet kerkelijk. Wel traditie, gebaar, ritueel. Een hele mis, puurheid.  

5. Gloria Vivaldi en Chiquitos.  

  

2.Traditie Misa Criolla  

Na het terugkerende succes van de Misa Criolla in 2019 willen we, mede ingegeven door vraag vanuit 

de podia en publiek, in de komende jaren een tweejaarlijke traditie maken van dit programma. De 

Misa Criolla wordt daarmee ook een vehikel voor experiment. De precieze invulling is flexibel en kan 

bestaan uit zowel nieuwe ontdekkingen als oude succesnummers. Diverse grote zalen in Nederland 

hebben hiervoor al interesse getoond. Gezien het succes in Nederland, verwachten we bovendien 

dat het een goede (en laagdrempelige) manier is om ook het buitenland te verkennen. De 

eerstvolgende tournee staat gepland voor najaar 2022.  

3.Nieuwe cd’s opnemen  

Cd’s, of beter gezegd: albums, blijven een belangrijk onderdeel van de activiteiten van Música 

Temprana. Het is in eerste instantie de documentatie van het werk dat wij uitvoeren en daarmee 

onherroepelijk onderdeel van onze missie. Daarnaast is het natuurlijk fantastisch om ons publiek de 

mogelijkheid te bieden om een ‘concert mee naar huis te nemen.’  

Vooralsnog is de cd-markt binnen de klassieke muziek nog redelijk levend, maar het lijkt 

onherroepelijk dat deze drager op afzienbare termijn gaat verdwijnen. Dit dwingt ons ook om na te 

denken hoe we een album in de toekomst willen presenteren aan ons publiek, zonder daarbij onze 

inkomsten te verliezen. Voor de periode van dit artistieke plan verwachten we echter nog geen 

significante terugloop en zullen we een aantal cd’s willen produceren. De volgende programma’s 

staan daarbij op ons verlanglijstje (in volgorde van prioriteit):  



1. Lamentaties uit de Andes  

2. Tomas Luis de Victoria: hoogtepunten uit zijn oeuvre  

3. Rondom Sucre: Juan de Araujo  

  

4.Focus op het buitenland  

Música Temprana wil in de komende jaren een grotere focus op het buitenland leggen en met name 

in beeld komen bij gerenommeerde festivals en andere concertorganisatoren. Naast het uitwerken 

en consolideren van onze positie in Nederlands, liggen in het buitenland de grootste mogelijkheden 

voor groei. Doelstelling is om eind 2024 tenminste 25% van onze concerten (concreet 5) in het 

buitenland te spelen. De meest voor de hand liggende manier om dit te realiseren is om de 

buitenlandse podia mee te nemen in onze reguliere programmering. In het geval van festivals kan 

ook worden gekeken naar ‘bespoke’ programmering.  

  

5.Ontwikkeling podiumpresentatie  

Een goed uitgedachte podiumpresentatie draagt bij aan zeggingskracht van de muziek. Met subtiele 

én ingrijpende toevoegingen op het podium willen we de beleving van de concertbezoekers 

versterken. De mate waarin en de manier zal per programma verschillen.  

  

5.Meer online zichtbaarheid creëren  

In de komende jaren willen we inzetten op een meer gevarieerde en continue aanwezigheid op 

diverse sociale kanalen. Dit heeft verschillende voordelen:  

- een meer duurzame (in tegenstelling tot incidentele) wijze communiceren met onze 

achterban/ meer inzicht geven in onze manier van werken/ mensen aan ons binden.  

- wereldwijde exposure   

- het ensemble in het algemeen en onze projecten in het bijzonder van meer context voorzien  

- het opbouwen van een achterban , kan   

  

Hoewel social media veelal worden gebruikt als marketinginstrumenten (en die kracht hebben ze 

natuurlijk ook), zien wij mogelijkheden om ze in eerste instantie te integreren met onze artistieke 

missie. Samen met de concerten en cd’s kunnen online uitingen zoals video’s en podcasts van Música 

Temprana een multimediaal platform maken.   

  

VOORUITKIJKEN 2021-2023 – Organisatie  

  

We streven om in 2024 een meerjarige subsidie van het  FPK en gemeente te krijgen.  

  

Om hieraan te voldoen moeten we, in het kort, de volgende stappen zetten:  



- Organisatie laten voldoen aan de Governance Code Cultuur o Bestuur omvormen naar 

toezichthoudende rol.  

- Een vaste plek creëren voor:  

o Artistieke leiding; ruimte/ geld voor onderzoek.  

o Zakelijke leiding; leiden organisatie, acquisitie  

- Een stabiele, duurzame financiële basis creëren; gezonde financieringsmix  

  

Dit proces wordt begeleid door Blueyard.  

 

We verkrijgen inkomsten uit: 

a. Inkomsten uit subsidies van fondsen; 

b. Inkomsten uit concerten; 

c. Inkomsten uit verkoop van CD’s; 

d. Inkomsten uit donaties.  

Wat betreft het beheer en besteding van het vermogen: 

i.                 We hebben een onafhankelijke boekhouder; 

ii.                De penningmeester is de eerstverantwoordelijke voor het doen van betalingen; 

iii.               Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de besteding van middelen, 

eindverantwoordelijk voor de (financiële) administratie; 

iv.               Wij publiceren jaarlijks onze financiële staten, inclusief toelichting; 

v.                Het vermogen wordt besteed aan  

• De uitvoering van de activiteiten; 

• Investeringen voor de productie van CD’s; 

• Toekomstig beleid. 

 

  

  

  


