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INLEIDING  
Ensemble Odyssee is een groep van jonge barokmusici die naar nieuwe interpretatieve wegen in de 
oude muziek zoeken. Het ensemble werd in 2009 opgericht door Anna Stegmann (blokfluit) en Andrea 
Friggi (klavecimbel) en begon als duo; sinds 2012 vormen  zij samen met Eva Saladin (viool) en Georg 
Fritz (blokfluit / hobo) de kern van een flexibel ensemble dat zijn expertise in de historische 
uitvoeringspraktijk inzet om onbekend repertoire tot leven te brengen. Het ensemble speelt 
voornamelijk muziek uit de periode tussen 1600 en 1800, en doet dit op historische instrumenten, of 
kopieën daarvan.  

Ensemble Odyssee is een culturele onderneming en staat sinds 2012 ingeschreven als Stichting bij de 
Kamer van Koophandel te Amsterdam. De vier kernspelers van het ensemble houden daarbij het 
management van de groep in eigen hand. De zakelijke en financiële organisatie is in handen van Anna 
Stegmann, die daarbij ondersteuning krijgt van Andrea Friggi. Het artistieke beleid  wordt door de vier 
kernspelers in onderling overleg bepaald.  

Ensemble Odyssee vandaag  
Voor zijn concert- en Cd-programma's investeert Ensemble Odyssee veel tijd in repertoire-onderzoek. 
Alle projecten die het realiseert ontstaan uit een drang naar het ontdekken en uitvoeren van onbekende 
muziek uit de periode 1600-1800. De hoge kwaliteit van de (oude-) muziekensembles in Nederland en 
het inspirerende Amsterdamse muziekleven dagen dit jonge en nog tamelijk onbekende ensemble uit 
om zich met stilistische kwaliteit en inventieve programma’s te profileren. Met een combinatie van 
vakmanschap en oorspronkelijkheid wil het een groot publiek te bereiken.  

Ensemble Odyssee streeft niet alleen naar een historisch 'correcte' weergave van de muziek, ook al 
draagt het kritisch onderzoek van artistiek leider Andrea Friggi daarvoor alle benodigde informatie aan. 
Het ensemble zoekt ook naar muzikale diversiteit door voortdurend te spelen met timing, klankkleur en 
bezetting tijdens concerten. Het is niet alleen de verrassende kwaliteit van de muziek zelf die de 
luisteraars boeit, maar ook wijze waarop het ensemble die tot leven brengt. Het maakt optimaal gebruik 
van de vrijheden die men in de barokmuziek mag nemen.Dit repertoire biedt een perfect speelveld voor 
een jong en nieuwsgierig ensemble het daagt spelers uit om creatief met het materiaal te om te gaan en 
dat te verbinden met hun eigen muzikale persoonlijkheid.  

Daarom probeert het artistieke team, naast de Napolitaanse muziek waarmee Ensemble Odyssee zowel 
kenners als liefhebbers verraste een zo breed mogelijk keur aan stijlen van "oude muziek" te 
vertegenwoordigen. Voor een jong ensemble, spelend op historische instrumenten, is het 
vanzelfsprekend om alle talen van van de barokmuziek vloeiend te spreken. Dat Ensemble Odyssee 
deze uitdaging niet uit de weg gaat, blijkt uit de programmering van zijn Cds en concerten.  

1. IN DE TOEKOMST 

Visie 

“A really enticing disc, proving that ‘authenticity’ in performance need not mean a reduction in 
musical enjoyment and enlightenment.” 
Robert Matthew-Walker – International Record Review, December 2014 

Ensemble Odyssee brengt vier ondernemende topmusici samen, die een gemeenschappelijke visie 
hebben op het programmeren en uitvoeren van barokmuziek. Die visie is in veel opzichten 
vernieuwend, al is ze gevoed door de Nederlandse oude-muziekscene: alle musici hebben immers wel 
enige jaren aan een Nederlandse conservatorium gestudeerd. De artistieke leiders hebben door hun 
studies aan andere Europese scholen, zoals die in Bazel en Bremen ook andere achtergronden en 
invloeden meegebracht. Zij vinden elkaar echter in de ambitie om zich rekenschap te geven van de 
laatste musicologische ontdekkingen in de oude muziek (of die nu betrekking hebben op 
uitvoeringspraktijk, op instrumenten of op betrouwbare uitgaves) en tegelijkertijd een enorme 
speelvreugde aan de dag te leggen. Musicologische kennis komt niet tot leven als ze niet het publiek 
bereikt; maar een concert zonder voorafgaand musicologisch onderzoek is ook maar de helft van de 
artistieke "waarheid".  
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Missie  
Ensemble Odyssee ziet het als zijn missie muzikaal spannende en publieksvriendelijke programma's 
voort te brengen die zijn gebaseerd op zorgvuldig musicologisch onderzoek. Het ensemble gelooft  dat 
het  repertoire van de 17e en 18e eeuw is geschreven met het oog op bestaande uitvoeringspraktijken, 
waarvan we ons ook vandaag rekenschap moeten geven. Ook al kunnen we niet met 100 percent 
zekerheid zeggen dat onze uitvoeringen daar zelfs maar in de buurt zitten, we kunnen wel een poging 
wagen om door onderzoek en experimenten een overtuigende authentieke klank te realiseren, en zo aan 
het aanbod van oude muziekensembles in Nederland bij te dragen.  

Ensemble Odyssee wil... 
... vergeten repertoire op een toegankelijke manier voor het publiek toegankelijk maken 
... barokmuziek en de authentieke uitvoering hiervan bevorderen 
... bijdragen aan de diversiteit van het muziekaanbod in Nederland door het spelen van programma's 
met zeggingskracht, o.a. met musicologe ontdekkingen, die op een boeiende manier uitgevoerd worden 
... in verschillende bezettingen zowel voor de grote als ook kleine podia in Nederland en in het 
buitenland een kwalitatief hoogstaand (concert-)programma's aanbieden 
... een voorbeeld zijn voor een cultureel ondernemend ensemble, geleid door de leden zelf 
... een innovator zijn in de Oude-Muziekscene en andere ensembles en musici inspireren ook op zoek te 
gaan naar onbekend repertoire, weg van de al te gebaande paden 

Doelstellingen 2015-2019 
In de periode 2015-19 heeft Ensemble Odyssee de volgende doelen voor ogen:  

- Het professionaliseren van de organisatie: dat betekent onder meer  dat de Stichting in de toekomst 
het werk voor de artistieke en zakelijke leiding van het ensemble financieel wil vergoeden. Het 
regelmatige schrijven van subsidie-aanvragen voor alle (grote) projecten zal dit mogelijk maken.  
- Een toekomstgerichte artistieke planning: tot nu toe heeft het ensembles gemiddeld een keer peer jaar 
een nieuw progamma gelanceerd. In de aanstaande vier jaren wil men regelmatiger programma's voor 
verschillende bezettingen aanbieden om meer podia te bereiken. Hierbij wil het ensemble beter dan in 
het verleden vooruitkijken, omdat het samenstellen van een programma soms enkele maanden kan 
duren.  
- Professionalisering concertwerving algemeen: Ensemble Odyssee heeft met zijn Cd-opnames al 
international bekendheid en waardering geoogst. Het is echter moeilijk om concerten te werven. Het 
ensemble wil zich in de toekomst nadrukkelijker manifesteren op de internationale concertmarkt, en 
met name op de grote festivals in Duitsland. Tegelijkertijd zoekt het voortdurend naar kansen om met 
hulp van subsidies ook de Nederlandse markt blijven te bedienen. Hiervoor word een samenwerking 
met een (Nederlands) impresariaat overwogen. Ensemble Odyssee wil het gemiddelde aantal van 10 
concerten verhogen naar ca. 30 concerten in 2019.  
- Spreiding van de concerten binnen Nederland: tot nu toe heeft het ensemble in Nederland vooral in 
Amsterdam concerten gegeven. Met ingang van het seizoen 2016-17 wil het ensemble in meer zalen en 
regio's buiten Noord-Holland  spelen om zijn nationale bekendheid te vergroten .  
- Uitbreiding van doelgroepen, aanspreken van nieuwe doelgroepen: Het ensemble wil met zijn  
programma's proberen zo veel mogelijk concertgangers aan te spreken. Maar het richt zich ook op een 
nieuw publiek dat gewoonlijk niet naar een concert van een barokensemble zou komen luisteren.  
- Ontwikkelen van een jaarlijkse programmabrochure: Tot nu toe heeft Anna Stegmann meestal het de 
seizoensbrochure gemaakt. Dit zou eventueel door Studio Sugarfree, Daan Muller of een andere 
professionele vormgever kunnen worden overgenomen.  
- Professionaliseren van PR/ Marketing: Voor nieuwe producties wil het ensemble systematisch en op 
grotere schaal aandacht genereren door advertenties in tijdschriften en kranten (o.a. TOM, 
Huismuziek). In 2015 wil het ensemble voorafgaand aan de concerten  persberichten laten opstellen en 
verzenden door Ge-Sharp Musicmanagement, en dit eventueel in 2016 voor een reeks concerten in 
Nederland herhalen.  
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2. STRATEGIE EN BELEID 

Organisatie en leiding 
De zakelijke en artistieke leiding van Ensemble Odyssee is in handen van de kernleden van het 
ensemble. De samenstelling voor de periode 2015-19 is als volgt: 

Zakelijke leiding  
Anna Stegmann  
-> fondsenwerving, concertwerving, hooft productie, ontwerp en onderhoud website, PR/ Marketing, 
financiën, programmering duo  

Andrea Friggi  
-> hoofd programmering , edities en bladmuziek, website maintenance, assistance??, digital editing Cd, 
contact persoon label Pan Classics  

Eva Saladin  
-> productie Cd opnames, repetitieplanning  

Georg Fritz  
-> PR assistentie, productie concerten Duitsland, belastingadvies voor Duitsland  

Artistieke leiding  
Andrea Friggi (progamma's orkest, edities)  
Anna Stegmann (programma's duo en kamermuziek)  
Eva Saladin (adviseur artistieke keuzes)  
Georg Fritz (programma's kamermuziek, adviseur)  

De artistieke leiding van de projecten is in handen van het artistiek bestuur van Ensemble Odyssee: 
Anna Stegmann (blokfluit), Eva Saladin (viool), Georg Fritz (blokfluit en hobo) en Andrea Friggi 
(dirigent en continuo). Voor de taakverdeling binnen het ensemble zijn de specialisaties en specifieke 
kwaliteiten van de artistieke leiders bepalend.  

Anna Stegmann is als blokfluitist actief in verschillende ensembles in Nederland. Naast haar ervaring 
als kamermusicus en soliste op nationale en internationale podia beschikt zij over een breed netwerk in 
de cultuursector, zowel in Nederland als daarbuiten. Door haar werk als productieleider en 
projectmedewerker van de Oude Muziekafdeling van het Conservatorium van Amsterdam tussen 
2012-2015 heeft zij veel ervaring opgebouwd in het organiseren en uitvoeren van kamermuziek- en 
orkestprojecten. Bovendien is zij sinds 2014 docent aan de Royal Academy of Music in Londen.  

Eva Saladin reist als barokvioliste over de hele wereld en heeft daardoor contact met programmeurs, 
ensembleleiders en agenten. Als lid van meerdere barokensembles heeft ze ervaring opgedaan in het 
effectief organiseren van kleine en grote bezettingen. Als het enige in Nederland geboren lid van het 
artistiek bestuur is zij verantwoordelijk voor het vinden van goede concertlokaties in het hele land en 
voor het vinden naar fondsen en private sponsors.  

Georg Fritz is hoboïst en blokfluitist en schrijft teksten voor de concertwerving. Daarnaast voorziet hij 
het ensemble van teksten voor concertaankondigingen en nieuwsbrieven en werkt hij aan 
promotiemateriaal voor concerten in en buiten Nederland.  

Dr. Andrea Friggi is naast zijn specialisatie in Basso Continuo gepromoveerd in de klassieke filologie. 
Hij is verantwoordelijk voor het opsporen van nieuw repertoire, het samenstellen van programma's, het 
maken van speelbare edities voor de ensembleleden en het schrijven van de toelichtingen voor de 
concert- en Cd-programma's.  

In een voortdurend proces van samenwerking en uitwisseling bedenkt  het artistieke team programma's 
die niet alleen ideeënrijk zijn maar ook een breed publiek aanspreken.  

De repetities tijdens orkestprojecten worden geleid door Andrea Friggi vanaf het orgel of klavecimbel, 
in samenwerking met Eva Saladin, die de concertmeester is. Deze manier van werken is niet alleen 
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historisch gefundeerd, maar ook praktisch gemotiveerd vanuit een hedendaags gezichtspunt: ze biedt 
de orkestleden ruimte om met eigen ideeën te komen en een actieve inbreng te hebben terwijl de 
"maestro al cembalo" de grote lijn bepaalt en de muzikale organisatie tijdens repetities en concerten 
bewaakt.  

Het bestuur  

Rol van het bestuur van de Stichting en Governance Code Cultuur  
Stichting Ensemble Odyssee heeft ten doel: het ontdekken en verspreiden van de muziek tussen 1600 
en 1800 op historische instrumenten. De Stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer: Het 
doen van onderzoek naar nieuw onbekend repertoire uit die periode, het opstellen van programma's die 
zowel deze nieuw ontdekte werken als wel bekende stukken op een nieuwe manier presenteren en voor 
een publiek toegankelijk maken.  

Het bestuurd word sinds 01.01.2015 gevormd door  

Kees Koelmans (voorzitter)  
María Martínez Ayerza (secretaris)  
Vincent van Kekerix (penningmeester)  

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers. Het ontvangt geen financiële beloning voor zijn 
werkzaamheden. Stichting Ensemble Odyssee handelt volgens de richtlijnen van de Governance Code 
Cultuur. Evaluaties met het bestuur van de Stichting vinden twee keer per jaar plaats.  

De Musici  
Ensemble Odyssee werkt als collectief in repetitiefasen. Dit betekent dat er een “pool” aan medespelers 
bestaat die aan verschillende projecten deelnemen, afhankelijk van hun beschikbaarheid. Eva Saladin 
(barokviool), Anna Stegmann (blokfluit), Georg Fritz (barokhobo) en Andrea Friggi (basso continuo en 
musicoloog onderzoek) vormen de vaste kern van het ensemble, zowel organisatorisch als muzikaal 
vlak.  

De kleinst mogelijke bezetting van Ensemble Odyssee word door de twee oprichters van het ensemble, 
Anna Stegmann en Andrea Friggi, gevormd. Zij treden, soms met een extra continuo instrument zoals 
cello of fagot, nog steeds ook als duo op.  

Enkele keer peer jaar spelen de kernleden programma's in kamermuziekbezetting (zie programma's). 
Naast de kernspelers werkt het ensemble in zijn kamermuziekbezetting vaak met de barokviolisten 
Tomoe Badiarova en Nadine Henrichs, celliste Agnieszka Oszanca, en theorbespeler Guilio Quirici.  

Voor de uitvoering van programma's met barokorkest is vaak een bezetting van 14 of meer musici 
nodig. De intentie is om voor concerten zoveel mogelijk dezelfde personen te engageren – om 
praktische redenen, maar ook om een hoog muzikaal en technisch niveau te garanderen. Alle musici die 
aan projecten deelnemen zijn van de jonge generatie; velen van hen hebben gestudeerd bij Nederlandse 
pioniers in de oude muziek (o.a. Lucy van Dael, Walter van Hauwe en Bob van Asperen), en allen 
proberen de toendertijd revolutionaire uitgangspunten van hun leermeesters verder te ontwikkelen. Uit 
die groep geëngageerde studenten heeft zich een professioneel ensemble ontwikkeld dat met inzet, 
enthousiasme en verve dit repertoire op het hoogste niveau uitvoert.  

Toelichting op de grote bezetting  
Het Ensemble Odyssee treedt voor sommige producties (b.v. Natale Napoletane) op in grote bezetting, 
omdat uit het overgeleverde notenmateriaal van Veneziano’s nocturnes duidelijk blijkt, dat deze muziek 
niet voor een enkelvoudige bezetting bedoeld was: er zijn van elke stem meerdere partijen aanwezig. 
De blokfluiten verdubbelen vaak de violen om een contrasterende kleur aan de orkestklank toe te 
voegen. De sinfonia's van Scarlatti worden echter wél in enkelvoudige bezetting uitgevoerd, omdat 
deze stukken het karakter van kamermuziek hebben, met solistische partijen voor de blazers.  
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3) ACTIVITEITEN 

Concerten 
Ensemble Odyssee heeft tot het voorjaar 2017 concerten geboekt. Dit omvat een grote tournee van 13 
concerten in december 2016 met het programma "Natale Napoletano" (m.m.v. sopraan Jenny 
Högström) in Nederland en Duitsland. Dit programma is o.a. door het Fonds Podiumkunsten 
gesubsidieerd. Ook in de kleinere bezetting van een kamermuziekensemble kon het ensemble 
programmeurs van zijn kwaliteit overtuigen. Zo wordt vooral het kamermuziekprogramma "Musical 
Rivals" uitgevoerd en het programma rond de muziek van de Engelse componist William Babel, waarin 
de blokfluit centraal staat.  
Tot 2019 wil het ensemble ook concerten geven met de Italiaanse countertenor Filippo Mineccia, 
waarmee het ook de grote zalen in Europa hoopt te bereiken. Voor het programma "A Royal 
Entertainment" hoop het ensemble op de promotieactiviteiten van het label Glossa, die programmeurs 
van de kwaliteit van het ensemble moeten overtuigen. verschillende podia, zoals de Bijloke in Gent, 
hebben al een concert toegezegd en er bestaat interesse bij de Wigmore Hall in Londen en de 
Innsbrucker Festspiele in Oostenrijk.  

Agenda gesorteerd per programma en jaar (geactualiseerd: Sep 28, 2015) 

2015 

London Delight (4x) 
Februari: Amsterdam (Amstelkerk, Les Gouts Reunis), Hiltrup (Marienkirche) 
Mei: Oelinghausen (Musica Sacra) 
December: Maastricht (Cellebroederskapel) 

Dans la chambre du roi (2x) 
Juni: Bad Arolsen (Opening concert Festspiele), Bad Aroslen (Matineeconcert Bad Arolser 
Barockfestspiele) 

Musical Rivals (3x) 
Oktober: Mannheim (Jagdschloss Kranichenstein), Darmstadt en Frankfurt/M (Karmeliterkloster) 

Vedi Napoli (2x) 
Oktober: Arnhem (Luthersekerk), Berlijn (Konzerthaus, Berliner Tage für Alte Musik) 

2016 

Concerto for a small flute (1x) 
Februari: Den Haag, Sorgvlietkerk 

In Freundschaft 
Mei: Amsterdam (Amstelkerk, Les Gouts Reunis) 

A Royal Entertainment (2x) 
Tsjechië 

Natale Napoletano (12x) 
December: Concerten in o.a. Orgelpark Amsterdam, Westerkerk Veenendaal, Muziek in Buren, 
Kasteelconcerten Voorden, Arnsberg Duitsland, Münster Duitsland, Dortmund Duitsland, e.a. 

2017 

A Royal Entertainment (1x) 
Januari: Gent (De Bijloke) 

Concerto for a small flute (1x) 
Maart: Händelhaus Halle 

Programma's 2015-2019 
Ensemble Odyssee is steeds bezig nieuwe programma's te ontwikkelen voor grote en kleine 
bezettingen. Het wil een bijdrage leveren aan de diversiteit van het concertaanbod in Nederland en 
daarbuiten, maar het programmeert ook "populaire" componisten en werken, waardoor kansen ontstaan 

�7



BELEID EN ACTIVITEITEN ENSEMBLE ODYSSEE 2015 - 2019

om meer concerten te spelen. Daarbij investeert het ensemble altijd veel tijd en moeite in 
musicologisch onderzoek en tracht het in zijn programma’s een duidelijke rode draad aan te brengen.  

Duo programma's 
- London Delight (instrumentaal) 
- In Freundschaft (instrumentaal) 

Kamermuziek programma's 
- Musical Rivals (instrumentaal) 
- Concerto for a Small Flute (instrumentaal) 
- Dans la Chambre du Roi (vocaal Claron McFadden) 
- A Venetian in Naples (vocaal Filippo Mineccia & Jenny Högström) 
- Pandora's Box (instrumentaal) 

Orkest programma's 
- Natale Napoletano (vocaal Jenny Högström) 
- A Royal Entertainment (vocaal Filippo Mineccia) 

Naast deze al bestaande en door programmeurs gekochte programma's wil het ensemble een aantal 
nieuwe producties gaan aanbieden. Daarbij wil het vooral een orkestprogramma met een bekende 
instrumentale soliste samenstellen, een concept dat het ensemble tot nu toe nog niet heeft gerealiseerd. 
Ook wil het ensemble een samenwerking met een ander, reeds bestaand (vocaal) ensemble van de 
(jongere) generatie zoeken.  

Projecten en collaboraties 
Voor de perioden 2015-2019 heeft het ensemble al een aantal collaboraties met gast zangers bevestigd. 
Dit zijn voornamelijk zangers, vaak met internationale reputatie. O.a. word het programma met de 
Amerikaanse sopraan Claron McFadden nog steeds in de progamma brochure aangeboden.  

Het ensemble gaat onder andere op tour in Nederland en Duitsland met de Zweedse sopraan Jenny 
Högström. Vanaf 2017 zal men ook in een groot bezet barok orkest met de Italiaanse countertenor 
Filippo Mineccia concerten aanbieden. Het programma met Mineccia is gebaseerd op de in 2015 
opgenomen Cd "Attilio Ariosti: London" en word als concertversie verkocht met o.a. werken van 
George Frederic Handel. Door deze samenwerkingen hoop het ensemble ook buiten zijn eigen netwerk 
en kringen van publiek en programmeurs bekend te worden. Ook komt het ensemble daardoor voor 
meer programmeringen in het binnen en buitenland in aanmerking.  

Voor het eerst wil het ensemble ook een samenwerking met andere ensembles zoeken. Het verzamelt 
op dit moment nog ideeën over mogelijke solisten en overtuigende programma's. Deze zullen een breed 
publiek aanspreken, maar ook het streven van het ensemble trouw blijven om onbekende barokmuziek 
van hoge kwaliteit op een unieke en tegelijkertijd historisch geïnformeerde wijze uit voeren.  

Cds 

Attilio Ariosti - London! (Januari 2016, Glossa )  
In januari 2015 heeft het ensemble een Cd in samenwerking met de Italiaanse countertenor Filippo 
Mineccia opgenomen. Daarbij stond de muziek van de in Londen werkende Italiaan Attilio Ariosti 
centraal. Op de Cd treedt het ensemble in groot bezet orkest op met hobo's, trompetten, fluiten, strijkers 
en een rijk bezette continuo-groep. Deze Cd zal in Februari 2016 op het bekende oude muziek label 
Glossa gelanceerd worden.  

William Babel: Concerto for a small flute (2016, Pan Classics)  
In Februari 2016 zal het ensemble voor de eerste keer een Cd in zijn kamermuziekbezetting gaan 
opnemen. Soliste is blokfluitiste Anna Stegmann, die met violiste Eva Saladin en Nadine Henrichs en 
een continugroep bestaand uit Agnieszka Oszanca en Andrea Friggi de concerten voor Sixthflute van 
William Babel gaan opnemen. De Cd zal eind 2016 gelanceerd worden.  

2017 en daarbuiten  
- Cristoforo Caresana: Cantate per S. Gennaro (gepland, i.s.m. Jenny Högström en Filippo Mineccia)  
- [optie] "Der Sturm": Muziek over het thema "tempesta" met werken van Antonio Vivaldi, George 
Frederic Handel, Attilio Ariosti en andere (i.s.m. countertenor Filippo Mineccia)  
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Afhankelijk van de success van de twee in 2016 gelanceerd Cd's zal het ensemble besluiten om evtl. 
nog een Cd met Filippo Mineccia op te nemen én terug naar zijn thuishaven, de Napolitaanse muziek, 
te keren. Hiervoor verzameld men op dit moment verschillende ideeën, onder andere komen 
progamma's rond Cristoforo Caresana en Domenico Sarro in aanmerking.  

Ook wil het ensemble Cd's in kamermuziek bezetting blijven opnemen. Hiervoor komt vooral het 
programma met Franse muziek rond 1700 in aanmerking en delen van het Duitse programma "Musical 
Rivals".  

Bladmuziek / Uitgaves  
Het maken van kritische berichten en speelbare uitgaves van onbekende nieuw ontdekte werken maakt 
deel uit van het werk van Ensemble Odyssee. Dr. Andrea Friggi is naast zijn specialisatie in Basso 
Continuo gepromoveerd in de klassieke filologie. Hij is verantwoordelijk voor het opsporen van nieuw 
repertoire, het samenstellen van programma's, het maken van speelbare edities voor de ensembleleden 
en het schrijven van de toelichtingen voor de concert- en Cd-programma's.  

Het eerste volume van een series van edities is in 2013 gepubliceerd ( Andrea Friggi, The Serenatas 
and Cantatas with Strings of Antonio Farina , Amsterdam 2013, 2 vols.) en in 2011 door het ensemble 
opgenomen (Antonio Farina: Serenate Napoletane, Pan Classics 2011, PC 10287). Door de edities 
hoop het ensemble deze onbekende muziek aan een breder publiek van musici en musicologen bekend 
te maken.  

Tegenwoordig werkt Friggi aan een editie met sacrale muziek van Gaetano Veneziano, een andere 
onbekende Napolitaanse componist van de 17 eeuw. De publicatie van dit volume is in 2017 gepland 
als aanvulling op de reeds verschenen Cds met muziek van Gaetano Veneziano op het label Pan 
Classics in 2014 en 2015.  

Samen met het programma rond de Napolitaanse componist Cristoforo Caresana is Friggi bezig met de 
voorbereidingen van een werk over deze componist. De opname van een Cd en het uitgeven van de 
bladmuziek en een kritische bericht zijn voor 2018-19 geplant.  

Bovendien is men bezig met een aantal edities van werken die vooral intern worden gebruikt, b.v. voor 
Cd opnames en concerten. Alle werken die het ensemble uitvoert worden uit eigen editie gespeeld. 
Daarbij is het inzien van alle beschikbare bronnen van groot belang. De Cd opname met blokfluit- en 
klavecimbelconcerten van Wiliam Babel zal o.a. gebruik maken van een nieuwe editie van deze 
werken. Deze zal tot stand komen in samenwerking met studenten van de filologie-klas van Andrea 
Friggi aan het Conservatorium van Amsterdam. Een bewijs dat onderzoek, uitvoering en educatie 
succesvol kunnen samen werken.  

4) MARKETING 
Ensemble Odyssee wil zo effectief als mogelijk gebruik maken van de diverse publiciteitskanalen en is 
op zoek naar nieuwe manieren om het zijn programma's en concerten te promoten.  

Samen met het artistiek en zakelijk bestuur heeft men in de afgelopen maanden intensief gewerkt aan 
de ontwikkeling van PR-materiaal, zoals de jaarlijks seizoenbrochure en promotievideo's. Het PR-
materiaal zal echter ook baat hebben bij de algemene bekendheid die het ensemble met opnames, 
video's en brochures hoopt te verwerven. Regelmatige optredens op radio en TV boort nieuwe 
doelgroepen aan en vergroot de naamsbekendheid van het ensemble.  

Marketing doelen  

Intensief benaderen van podia en festivals  
- samenwerking zoeken met podia in Nederland om een bepaalde aantal concerten per jaar te 
garanderen  
- jaarlijkse seizoensbrochure en brochures per programma dat verkocht word  
- versturen van de seizoensbrochure naar ons bestand van ca. 600 programmeurs in binnen- en 
buitenland  
- deelnemen aan promotionele evenementen zoals de Uitmarkt vanaf 2016, en andere promotie 
evenementen om aandacht te creëren voordat een progamma van start gaat  
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Fondsen en sponsors  
- het regelmatige onderzoeken van mogelijkheid om subsidies voor een bepaald progamma aan te 
vragen  
- onderzoeken of een samenwerking met een externe fondsenwerver voor Ensemble Odyssee mogelijk 
is, om het zakelijk interne bestuur te ontlasten 
- het zoeken van privé sponsors voor concerten en Cd opnames en meer samenwerkingen in het 
algemeen (b.v. het Insttituto Italiano in Amsterdam, kerken of podia, prive sponsors of labels)  

Media  
- naast het uitbreiden van eigen persbestand en contacten in de media wereld ook de samenwerking met 
Ge-sharp Musicmanagement in het veld van media benadering  
- met de hulp van Ge-sharp een optreden bij Vrije Geluiden regelen  
- met de hulp van het label Glossa en Pan Classics maar ook door persoonlijk mailing zo veel 
mogelijke recensies krijgen voor Cds  

Doelgroepen  
1) De groep van de al bestaande “ fans ” – de zogenoemde “ fan-base ” – die sinds enkele jaren naar 
uitvoeringen komen en het ensemble online volgen (gemiddelde leeftijd 50 jaar). Hoewel Ensemble 
Odyssee vrij recent is opgericht, heeft het snel een schare enthousiaste volgers gevonden, meestal 
liefhebbers van oude muziek. Door de spannende programmering van niet eerder gehoorde muziek is 
Ensemble Odyssee zowel bekend bij mensen die hierin geï-nteresseerd zijn, als bij liefhebbers van een 
bepaalde muziekstijl. Ook trekken de programma's volgers van een bepaalde soliste, bijvoorbeeld 
Jenny Högström, Claron McFadden of Filippo Mineccia. Verder heeft Ensemble Odyssee met het 
uitbrengen van verschillende Cd producties veel aandacht in Nederland en daarbuiten gekregen en 
daarmee ook de bestaande volgers aan zich gebonden, zowel als nieuwe geworven.  
2) Het op het podium brengen van onbekend en zelden gespeeld repertoire brengt het ensemble in 
beeld bij een tweede doelgroep: professionele musici en musicologen (gemiddelde leeftijd 45 jaar). 
Deze doelgroep zal uit professionele interesse of om wetenschappelijke redenen het concert willen 
bezoeken . Voor deze doelgroepen heeft Ensemble Odyssee voor het eerst in oktober 2015 een lezing 
georganiseerd in samenwerking met het Italiaanse Instituut. Hierdoor hoopt het ensemble zo veel 
mogelijk op zich en zijn bijzondere progamma's attent te maken.  
3) Studenten en de zogenoemde “ young professionals ” (gemiddelde leeftijd 27 jaar). Deze doelgroep 
voelt zich door de hierboven beschreven frisse aanpak van Ensemble Odyssee aangetrokken. De door 
velen als boeiend beschreven manier waarop Ensemble Odyssee muziek programmeert en ten gehore 
brengt (zie de citaten in Hoofdstuk 1, Artistiek Plan) is aantrekkelijk voor jongeren die open staan voor 
nieuwe idee ë n en een ongewone aanpak. Deze doelgroep is op zoek naar een nieuwe manier om 
barokmuziek te ervaren; ze willen buiten de grenzen gaan die zijn gemarkeerd door de uitvoeringen 
van sinds jaren gevestigd e barokensembles. Bijzondere locaties en concerttijden kunnen deze 
doelgroep prikkelen om naar een concert te komen. Tot deze doelgroep behoren ook jonge musici met 
de wens om in de toekomst eens aan een productie van het ensemble mee te werken.  
4) De groep van Cd-verzamelaars: Het uitbrengen van gemiddeld een Cd per jaar wil het ensemble ook 
als marketingstrategie gebruik. De Cds hebben alleen vanwege de uniciteit van het repertoire impact in 
de muziekwereld en veel mensen zullen deze programma's graag in concerten willen horen. Door de 
concerten kan de promotie van de Cd gestimuleerd worden en in wisselwerking daarmee ook de 
promotie van de concerten. Met de zeer positieve Cd-besprekingen en de grote aandacht in de 
Nederlandse media heeft het ensemble de aandacht op zich gevestigd en voor toekomstige concerten al 
een geïnteresseerd publiek geworven. In januari 2016 zal voor het eerst een Cd bij het label Glossa 
uitkomen. Het ensemble verwacht hierdoor een nog groteren aantal luisteraars te bereiken en het 
vertrouwen van de grote zalen te kunnen krijgen.  
5) De groep van de muzikale amateur / dilettant bereikt het ensemble door het aanbieden van 
workshops voorafgaand aan concerten. Deze groep, met een gemiddelde leeftijd van +/- 60 jaar, heeft 
meestal een academisch achtergrond en de koopkracht om aan zowel workshop en concert deel te 
nemen. Tijdens de instrumentale workshop word een korte toelichting over het Napolitaans repertoire 
uit de 17e eeuw gegeven, wat ook als inleiding voor het concert gezien zou kunnen worden.  
6) Verder zijn er verschillende doelgroepen die in verband met een bepaald programma in aanmerking 
komen en steeds opnieuw door het ensemble onderzocht worden. De productie in 2016 met 
Napolitaanse kerstmuziek spreek b.v. de doelgroep van kerstconcert gangers aan. De reguliere 
kerstprogrammering trekt elk jaar duizenden concertbezoekers naar kerken en concertzalen. Door de 
programmering van "Natale Napoletano" wil Ensemble Odyssee juist deze doelgroep aanspreken en 
voor zich winnen. Het publiek is in deze periode bereid om geld uit te geven aan concertkaartjes en 
Cd's. Ook al kan een Napolitaans kerstprogramma niet de bekende kerstconcert vervangen, het 
ensemble is er wel van overtuigd dat het een mooie aanvulling op dit repertoire kan geven en het 
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publiek hiermee naar de concertzaal zal trekken. Ook voor andere concertprogamma's zijn bijzondere 
doelgroepen van toepassing. Zo hoop het ensemble met het programma i.s.m. Filippo Mineccia ook de 
fanbase van deze zanger aan te spreken en te kunnen binden.  

Verder is Ensemble Odyssee van plan deze doelgroep te analyseren en uit te breiden, en de huidige 
volgers meer bij zijn activiteiten te betrekken. 

PR  
Voor de publiekswerving wil men vooral in de nationale en internationale media present blijven. Sinds 
2015 werkt het ensemble voor de publiciteit van concerten samen met "Ge-sharp Music Management" 
in Utrecht. Voor concerten in 2015 maakte het ensemble vooral van de data base gebruikt om een 
concert in Arnhem onder de aandacht te brengen. O.a. kon men een interview op radio 4 regelen en 
kreeg aandacht in de regionale kranten en online agenda's.  

Voor 2016 wil het ensemble een grootschaligere samenwerking aangaan: Voor de concerten in 
Nederland in december 2016 wil men met de hulp van Ge-sharp onder andere een optreden hij Vrije 
Geluiden regelen, verdere aandacht op radio 4 en andere radio kanalen creëren en ook de landelijke 
pers benaderen.  

Ook wil het ensemble systematisch en op grotere schaal aandacht genereren door advertenties in 
tijdschriften en kranten (o.a. TOM, Huismuziek). Hierbij hoort ook het benaderen van personen en 
organisaties die in nauw contact staan met bepaalde doelgroepen (tijdschriften, lokale kranten, media, 
nieuwsbrieven enz.). De labels Pan Classic en Glossa en zijn Nederlandse distributeur Harmonia 
Mundi Nandi zullen hierbij ondersteuning verlenen.  

Om aandacht voor optredens in Duitsland te creëren is Anna Stegmann in gesprek met de bekende 
radiozender WDR3. De mogelijkheid bestaat om voor concerten in Duitsland een feature in WDR3 
TonArt, een bekende radio-show, te krijgen met interviews met de Duitstalige leden van het ensemble. 
Dit zal ongetwijfeld grote aandacht voor de concerten in Duitsland creëren en de naamsbekendheid van 
dit jonge, in Nederland gevestigd, ensemble vergroten.  

Vriendenkring  
In 2016 wil het ensemble een Vriendenkring opzetten. In december heeft het ensemble veel concerten 
in Nederland en ziet het dit als goede moment om aan een Vriendenkring te beginnen. Bij de concerten 
zelf zal Ensemble Odyssee nadrukkelijk de aandacht vestigen op zijn vriendenkring. Luisteraars, die 
vriend van Ensemble Odyssee willen worden, zullen jaarlijks een bijdrage van € 50 (€ 60 incl. Cd ) 
overmaken, waarmee zij de activiteiten van het ensemble (o.a. het doen van onderzoek, het opnemen 
van nieuwe Cd's, het onderhouden van de website en de dagelijkse werkzaamheden) steunen. In ruil 
voor deze steun zet het ensemble bijzondere acties voor zijn “vrienden” op touw (gratis tickets voor 
concerten, speciale edities van Cd's, DvD's van concerten, de publicatie van de nieuwsbrief, korting op 
nieuwe Cd's etc.).  

6) FINANCIEN 

Doelstellingen 
De financiële doelstellingen van Stichting Ensemble Odyssee t/m 2019 zijn:  

- Een realistische basisbegroting opstellen waarbij de vaste lasten (zoals bankrekeningen, accountant, 
kantoormateriaal en website en email accounts ) gegarandeerd gedekt kunnen worden, zonder dat de 
leden van het zakelijk bestuur er persoonlijk voor gaan betalen.  
- Inleveren van nieuwe subsidieaanvragen voor de periode 2015-2019 (projecten: "A Royal 
Entertainment" en een kamermuziek project). Hierbij wil het bestuur voor het eerst een redelijke 
betaling aan de leden van de artistieke en de zakelijke leiding voorzien.  
- Verhoging van de gage bij de grote podia en festivals, vooral in Nederland, zodat alle verkochte 
concerten kostendekkend zijn.  
- Nieuwe manieren vinden (naast subsidies) om extra geld of middelen te werven, zoals nieuwe 
partnerschappen met kleinere podia, sponsors, en crowdfunding voor specifieke projecten zoals Cd 
opnames.  
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Fondsenwerving  
Het ensemble is voor zijn projecten in grote bezetting afhankelijk van fondsen van Nederlandse 
fondsengever. Voor het project "Natale Napoletano - Kerst in Naples" heeft het ensemble in april 2015 
een project subsidie van het Fonds Podium Kunsten toegekend gekregen. Het ensemble wil fondsen 
voor grote orkest blijven werven. Dit zal vooral door Anna Stegmann gedaan worden. Naast publieke 
fondsen is het ensemble ook op zoek naar privé-sponsors en fondsen om hun projecten zo breed als 
mogelijk te laten financieren.  

Omdat Ensemble Odyssee gezien vele andere ensemble in Nederland nog in het begin van zijn concert 
carrière staat komt het helaas nog niet in aanmerking voor een meerjarige subsidie. Het ensemble wil 
hard blijven werken om in de toekomst ook voor structurele subsidies in aanmerking te komen en 
daarmee over meerdere jaren een stabiele financiële basis heeft.  

Besteden van vermogen  
Het ensemble is een organisatie zonder winstoogmerk. Alle inkomsten door concerten, gages, Cd 
verkoop en subsidies worden in projecten van het ensemble geïnvesteerd.  

Financieel verslag  
De dagelijkse taken, zoals het uitbetalen van gages, beheren van budgetten en maken van begrotingen 
word tegenwoordig van Anna Stegmann verzorgd.  

De belastingadviseur en accountant van Ensemble Odyssee Jan Luc van Eendenburg (Artiest & 
Aangifte) verzorgt het jaarlijkse financieel verslag en doet de aangifte omzet belasting. De actuele 
jaarverslag is op de ensemble-website www.ensembleodyssee.com in te zien.  

7) SWOT 

Kansen  
- het bijkomen van de culturele sector in Nederland en een betere algemeen economische situatie  
- groeiende waardering voor cultureel ondernemende ensembles  
- groeiend interesse in Nederland aan bijzondere programma's en musicologe ontdekkingen 
- het werven van subsidies voor bijzondere programma's van het ensembles  
- het opnemen van Cd's met bekende zangsolisten zoals Filippo Mineccia, die een nieuw publiek 
bereiken  
- het werven van concerten met zangsolisten, zoals Filippo Mineccia en het daarmee verbonden 
uitbreiden van de doelgroepen aan programmeurs en luisteraars  
- goede connecties naar de media in Nederland en Duitsland (b.v. radio 4, Concertzender, WDR)  
- als jong en relatief onbekend ensemble is Odyssee goedkoper dan vele bekende barokensembles maar 
het speld ter gelijke tijd op een hoog muziekaal en technisch niveau. Dit kan een reden zijn voor een 
zaal of festival om voor het ensemble in zijn programmering te kiezen.  
- een groeiend netwerk aan goede musici van de jonge generatie die in Ensemble Odyssee willen 
spelen e 
- het uitgeven van een Cd op het bekende Oude Muziek label "Glossa"  

Bedreigingen  
- afhankelijkheid van subsidies voor concerten in Nederland  
- afhankelijkheid van cultuurpolitieke situatie in Nederland.  
- door cultuurbezuinigingen in het binnen- en buitenland durven programmeurs het minder aan om 
"avontuurlijk" te programmeren en jonge ensembles een kans te geven in grote zalen te spelen  

Sterktes  
- groeiende ervaring met het organiseren van Cd opnamen  
- groeiende ervaring met het werven van concerten  
- hoge artistieke en muzikale kwaliteit van alle kern spelers die door media en pers herkent word.  
- jonge leeftijd van alle spelers  
- veel ervaring in het organiseren van eigen concerten en tournees  
- een groeiend netwerk van programmeurs in Nederland en Duitsland  
- veel ervaring met het succesvolle werven van fondsen  
- de gedegen achtergrond van Andrea Friggi als musicoloog (het maken van edities, vinden van 
hoogstaande maar onbekende muziek)  
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- een goed gedistribueerd label en de mogelijkheid om alle delen bij een Cd productie zelf te 
organiseren (editing, productie, opname)  
- samenwerkingen met culturele instellingen in Nederland en daarbuiten (GWK Münster b.v.)  

Zwaktes  
- dagelijkse taken en zaken worden alleen door een persoon verzorgd (Anna Stegmann) wat voor 
overlast kan zorgen  
- er zijn maar twee personen in het ensemble die vloeiend Nederlands spreken en schrijven  
- geen eigen repetitie ruimte, vooral voor groot bezette ensembles moeten repetitie kamers gehuurd 

worden  
- goede medespelers die in het buitenland wonen en hoge reiskosten hebben 
- geen eigen kantoor ruimte  
- geen eigen klavecimbel of kist orgel  
- geen eigen vervoertuig voor concerten  
- het ensemble kan vanwege een laag aantal concerten alleen productie subsidies aanvragen en komt 
niet in aanmerking voor een meerjarige structurele regeling  
- door beperkte financiële mogelijkheden is het binden van goede musici aan het ensemble moeilijk  
- geen professionelen manager die concertgages kan onderhandelen met grote festivals en venues  

�13


