
Stichting Camenae - Beleidsplan 2012-2015 

INLEIDING 

De naam Camenae is ontleend aan de Romeinse bronnimfen Camenae, te vergelijken met de Griekse 
muzen: godinnen van de kunst en wetenschap. 
Stichting Camenae wil de perceptie van klassieke muziek nieuw leven inblazen door het overbruggen 
van scheidingen tussen culturen, media, genres en generaties en zet zich hiermee nu al tien jaar voor 
100% met succes in voor het algemeen belang. In dit beleidsplan is te lezen hoe Camenae dit doet en 
zal blijven doen. 
Vier ensembles varen onder de vlag van Stichting Camenae: Telesto Duo en Trio, Camenae 
Collective en Oryx; violiste Tiziana Pintus is de artistieke leider. Sinds de oprichting, in 2001, 
organiseert en ondersteunt Stichting Camenae concerten en andere activiteiten in binnen- en 
buitenland, met en door de vier ensembles. Voor de komende jaren staan er verschillende 
programma’s op stapel met de ensembles, gericht op het opbouwen van een trouwe kring van podia 
en luisteraars, vrienden en fondsen. 
Het is in het belang van componisten en musici gehoord te worden, een publiek aan zich te binden 
van geïnteresseerde en trouwe luisteraars. 
Voor Sofia Gubaidulina (componiste), Boris Belkin (top concertviolist), Ton Hartsuiker (pianist, 
voormalige directeur Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en Amsterdam) en Otto Tausk 
(dirigent, chef Holland Symfonia) reden zitting te nemen in het aanbevelingscomité van de 
Stichting. 
In popmuziek en jazz is het heel gebruikelijk dat bands en ensembles groepen liefhebbers 
(bewonderaars, fans) aan zich binden, Stichting Camenae wil datzelfde bewerkstelligen met de 
ensembles Telesto Trio, Camenae Collective en Oryx. 
Het Camenae Collective is een ensemble met een kleine kern van vaste en een ruime pool van 
roulerende musici, zodat de bezetting van Camenae aan het te spelen programma kan worden 
aangepast. 
Het Telesto Trio (viool, cello, accordeon) speelt niet alleen muziek van Gubaidulina, zo staan er o.a. 
een programma met een muziektheater-videoproject op stapel Oryx (viool, cello, klavecimbel) 
confronteert barok en moderne muziek met elkaar; Martijn Voorvelt, Roderik de Man, Matthias 
Konecny en anderen schreven werken voor dit trio. In september 2008 verscheen een cd met twee 
premières. 
Door al enkele seizoenen van tevoren een keuze uit een breed programma met de verschillende 
ensembles aan programmeurs aan te bieden, en deze in haar eigen serie te programmeren, wil 
Camenae met de zalen en het publiek een vertrouwensrelatie opbouwen die zal kunnen leiden tot een 
langdurige werkrelatie. De geboden verscheidenheid is aantrekkelijk, geen enkele organisatie biedt 
zoveel variatie: combinaties van musici van wereldklasse, topsolisten, kinetische schilderkunst, 
videokunst, dans, wereldmuziek en de mogelijkheid voor amateurmusici om met een professioneel 
ensemble te werken. Zie voor een korte beschrijving van voorgenomen projecten de bijlage. 

HET ENSEMBLE 

Camenae Collective - kamermuziek-muzikantenpool 
Breed repertoire, van barok tot hedendaags, vaak in combinatie met andere kunstvormen en media. 
Tiziana Pintus is een van de artiesten die betrokken zijn bij het project Splendor en zij is nu bezig om 
voor Camenae dezelfde constructie ook elders in het land op te bouwen. Zo staan er binnenkort 
gesprekken gepland met mogelijke geïnteresseerden in de regio’s Brabant en Den Haag. 
Bij Splendor is er de mogelijkheid voor Tiziana, en haar stichting Camenae om eigen series te 
organiseren. De financiering wordt deels uit sponsor- en vriendenwerving en subsidies gehaald en 
deels uit eigen inbreng. 
Splendor is een muziekclub waarvan 44 van de beste Nederlandse musici gezamenlijk eigenaar zijn. 
Om de renovatie van het gebouw (het voormalig badhuis aan de Nieuwe Uilenburgerstraat in 
Amsterdam) te financieren is Splendor begonnen met de uitgifte van 10-jarige obligaties van € 1.000 
nominaal per stuk. Het rendement hierop wordt uitgekeerd in muziek. Één obligatie geeft bijvoorbeeld 
recht op het bijwonen van een concert door één musicus en vier obligaties geven toegang tot een 
concert door een kwartet. Elk van de 44 musici heeft € 1.000 bijgedragen. Daarnaast kunnen andere 
personen die de club willen steunen lid worden voor een bedrag van € 100 of een obligatie kopen: een 
investering waarop het rendement wordt uitgekeerd in muziek. Het ledental tot nu toe staat op 956 en 
er zijn 128 obligaties en 44 oprichtersbewijzen uitgegeven. Hiermee is in totaal al € 230.000 voor het 



project opgehaald. 
Een eigen serie in twee of drie verschillende steden, zou de volgende voordelen hebben: 
- continuïteit van en samenhang in het aanbod, wat resulteert in meer (nieuw) publiek 
- programmering wordt vastgesteld in overleg (concerten, workshops, educatieve projecten) 
- podia, andere ensembles; Camenae en haar publiek vormen een creatieve denktank voor 
sprankelende, uitvoerbare plannen 
- garantie van optredens, herkenning, outreach programs (ouderen, ziekenhuizen, kinderen, 
risicojongeren) 
- meer mogelijkheid tot actieve werving door alle betrokkenen van sponsoren en vrienden (zie 
model Splendor) 

PR & MARKETINGPLAN 

Doelstelling 
Het bereiken van nieuwe luisteraars en publieksgroepen.. 
Door een uitgekiende, inventieve en intensieve publiciteitscampagne, afgestemd op de plaatselijke 
behoeften, wordt het publiek over de drempel geholpen. 
Het is de bedoeling dat deze eerste kennismaking met Camenae nieuwsgierig maakt naar een 
volgende ontmoeting met Camenae Collective, bij voorkeur op dezelfde locatie. 
Zo ontstaat een band tussen ensembles, podium en publiek. 
Om luisteraars en weldoeners aan zich te binden richtte Stichting Camenae de vriendenvereniging 
Vrienden van Camenae op. Deze vriendendonateurs treden onder meer op als ambassadeurs van 
de Camenae-muziekbenadering, organiseren lezingen, soirees, en kamerconcerten en steunen het 
componeren van nieuwe muziek voor de drie ensembles. Als tegenprestatie kunnen vrienden onder 
meer rekenen op nu en dan een gratis concert, voorrang bij reserveringen en informatie over alle 
ontwikkelingen. 
In het voorjaar van 2012 speelt Camenae drie maal een huisconcert in besloten kring, waarvan één bij 
een draagkrachtige en invloedrijke potentiële vriendenwerver. 
De organisatie rond Vrienden van Camenae bevindt zich nog in een pril stadium. Werving van meer 
Vrienden van Camenae geschiedt onder meer via de website www.camenae.eu en tijdens de 
concerten, waar informatie over de Vrienden verstrekt wordt via een flyer, en waar men 
adresgegevens achter kan laten. 

Middelen 
Persbericht/ e-mailing/ e-nieuwsbrief 
Via een eerste, lange termijn-persbericht worden de projecten bij de media onder de aandacht 
gebracht door aankondigingen met foto’s in tijdschriften en op diverse websites. In een later stadium 
worden er uitgebreidere korte termijn-persberichten verstuurd, aangevuld met digitale mailings en 
nieuwsbrieven waarin telkens een ander aspect van het project wordt belicht. 

Free publicity 
Er zal zoveel mogelijk gestreefd worden naar kostenloze publiciteit: free publicity. Van groot belang 
hierbij is het verstrekken van goede informatie over project en makers. Hiertoe zou een (kant-en-klaar) 
interview met de makers goed van dienst kunnen zijn. Dit interview kan kostenloos aan de regionale 
media worden aangeboden. 
Artistiek leider van Camenae, violiste Tiziana Pintus, kreeg in 2006 bekendheid toen zij het 
Gubaidulina Festival organiseerde in het Amsterdamse Muziekgebouw aan ‘t IJ, in aanwezigheid van 
Sofia Gubaidulina zelf. Pintus ontpopte zich tijdens dit festival tot belangrijke vertolker van 
Gubaidulina’s werk, en werd zeer gewaardeerd door de componiste zelf. 

Professionalisering in de organisatie 
De zakelijk/organisatorische basis is sinds 2006 door professionals per project uitgevoerd. Er werden 
mensen aangetrokken die de stichting ondersteunden door inbreng van specifieke deskundigheid in 
beleid, bestuur en beheer. 
Het bestuur zal uitgebreid worden en wij zijn op zoek naar een geschikte, vaste zakelijke leider)er. PR 
& Marketing is in handen van Tia Schutrups. Artistiek leider is Tiziana Pintus. 

Bezetting, marktpositie 
De ensembles die onder Stichting Camenae vallen zijn klein, wij richten ons dus op de kleinere en 
middelgrote podia, maar we kijken ook naar alternatieve locaties. 
Er zijn andere ensembles die gespecialiseerd zijn in dezelfde muziekstijlen als de ensembles van 
Stichting Camenae, maar een sterk punt van Camenae is de variatie van stijlen en de combinatie met 



verschillende kunstvormen en media, naast natuurlijk het hoge niveau van de concerten en 
voorstellingen. 
Deze flexibiliteit, gecombineerd met de topkwaliteit van de betrokken musici en de nieuwe ideeën voor 
exploitatie (zie Splendor) geeft Camenae een grote aantrekkingskracht: de podia hoeven slechts 
minimale uitkoopsommen op te brengen (of bij voldoende aanvullende basisfinanciering: 
aanvaardbare partage-afspraken). 
Camenae gaat er vanuit dat dit mogelijk is, omdat de ensembles, gemeten naar de geldende normen, 
bescheiden uitkoopsommen accepteren. Deze moeten – en dat is de zakelijke opdracht die uit deze 
beleidsnota voortvloeit – mogelijk gemaakt worden door een acceptabele balans tussen behoorlijke 
honoraria voor musici, dekking van organisatiekosten, redelijke financiële inspanning van de podia, 
aanvullende externe financiële steun en veel inventiviteit in concertacquisitie en het aanboren van 
hulpbronnen. 

Artistieke kwaliteit en leiding 
Genoemde mix voor realisering van de concerten is noodzakelijk. Maar de eerste voorwaarde voor 
een goede marktpositie is en blijft de kwaliteit van het product, het artistieke niveau van 
programmering en uitvoering. 
Garantie en bewijs van de positionering van Camenae is het feit dat al sinds 2001 de concertseries in 
binnen- en buitenland door verschillende fondsen gesubsidieerd worden, en natuurlijk de lovende 
reacties van pers en publiek. 
De artistieke leiding is in handen van Tiziana Pintus, een veelgevraagde violiste die naam heeft 
opgebouwd als gast en lid van ensembles en festivals als het Ives Ensemble, Amsterdam 
Sinfonietta, de Amsterdamse Bach Solisten, het Combattimento Consort en het Koninklijk 
Concertgebouworkest (met laatstgenoemde orkest ging ze meerdere malen op tournee naar 
verschillende Europese steden, Japan, Canada en de VS) en gaf vele concerten in Europa (o.a. in 
het Concertgebouw Amsterdam en de Musikverein in Wenen), het Midden-Oosten, Vietnam, 
Thailand en de Verenigde Staten in het kader van Festivals zoals o.a. Grachten Festival, 
Gaudeamus Week, Guildford International Music Festival (UK), Rihm Festival, Festival delle 
Nazioni, Citta’ di Castello (Italië), November Music, De Nieuwe Reeks, Holland Festival. 
De andere musici die bij de ensembles betrokken zijn behoren ook tot de internationale top en zij 
worden gekozen om hun expertise in het te bespelen programma. 

MEERJARENPROGRAMMA 2012-2015 
Projecten: ‘Camenae concerten’ 

…van Bach tot Sevdah 
Tiziana en Merima presenteren de rijke muzikale erfenis die ze beiden met zich mee dragen: klassieke 
muziek en traditionele volksmuziek in een hedendaags jasje. Deze compleet verschillende genres 
blijken fascinerende overeenkomsten te hebben. Tegenover muziek van Bach en Vivaldi spelen ze 
volksmuziek o.a. uit de Balkan, Sevdah (volksmuziek uit Bosnië en Herzegovina) en Sefardische 
(Spaans en Portugees-Joodse) muziek, alles in eigen arrangement! 

De Viool, de piano en de VJ - 
De Italiaanse violiste Tiziana Pintus is gefascineerd door de combinatie van beeld en geluid. Speciaal 
voor dit programma, gecentreerd rond de oorsprong van de filmindustrie, de tijd waarin Italië en de 
Verenigde Staten de innoverende landen waren in de nieuwe kunst van de filmtechniek, gaat zij en 
haar ensemble een experiment aan met een videokunstenaar. Terwijl de muziek klinkt van zelden 
gespeelde werken van Italiaanse en Amerikaanse componisten uit die tijd, worden de 
videobeelden live geselecteerd, gemanipuleerd en geprojecteerd in een zoektocht naar een mogelijke 
(of onmogelijke) interactie. De muziek is van onder andere Nino Rota, George Gershwin en Ottorino 
Respighi. 

Forecast 
muziek/video/theater/dans 
Wat betekent identiteit vandaag de dag … de Hollandse "smeltkroes"? 
De animatie van wolken (Forecast, weersvoorspelling) wordt in dit project gebruikt als metafoor voor 
de "culturele smeltkroes". 
Waar zijn die wolken van gemaakt, in welke uithoeken van de planeet werden ze gevormd, boven 
welke landen reisden ze, wat brengen ze ons. Water als een element dat de stukken verbindt. 
Watermoleculen die ons allemaal met deze planeet verbinden. Ze bevinden zich in onze lichamen, we 
zweten ze uit, we huilen ze, we drinken ze. Ze reizen via rivieren, ondergronds, via oceaanstromen, 
verdampen, ze worden wolken, de wind blaast ze rondom, ze arriveren in Nederland, en het regent.... 



de regen heeft veel identiteiten. Deze moleculen dragen het verlangen van de tranen van een vrouw 
in het Verre Oosten, zweet van een boer uit Sardinië die op het veld werkt, geheimen van een Griekse 
vrouw die haar beddengoed wast, dromen van een jong meisje dat haar gezicht wast, angst van een 
soldaat die zijn handen wast. De wolken hebben verschillende vormen, ze veranderen constant, we 
kijken naar ze en zien verschillende dingen, ze spreken tot onze verbeelding, we geven ze een 
identiteit, ze provoceren ons, ze zijn Eén en velen ... wij zijn Eén en velen … 
De stukken en video’s die voor dit project speciaal voor Telesto zijn geschreven: 
- Respiri di un antica terra: Video van Giampiero en Marcello Cubeddu, muziek door 
Giovanna Dongu (Italië, Sardinië) 
- Eating up Beijing: Video door Nathalie Latham (Australië) met muziek van Allison Isadora 
(Nieuw Zeeland) 
- Shadows: Muziek van Dimitris Andrikopoulos (Griekenland), choreografie nnb 
- Forecast: Animatie van Adriaan Lokman (Nederland) en compositie van Oscar van Dillen 
(Nederland) 
Close Encounters - Oryx 
Het programma wil oud en nieuw repertoire mengen, maar vooral ook met elkaar confronteren. De 
bezetting is natuurlijk een eeuwenoud gegeven - de viool is de solist, cello en klavecimbel fungeren 
als basis en continuo, eigenlijk als ritmesectie. Het trio heeft een aantal componisten gevraagd te 
onderzoeken of deze rollen verwisseld kunnen worden met gebruikmaking van bijvoorbeeld een 
‘ground’. 

Componisten, gevestigde namen maar ook jonge makers, zijn bezig nieuwe stukken voor dit 
ensemble te componeren. 

EDUCATIEF 

- samenwerking met amateurs en studenten ( muziek en andere kunstvormen) 
- Serie van vier of vijf bijeenkomsten afspraken (stimulerend en interactief) met 
belangstellenden over 'luisteren naar muziek’. Per keer een toonaangevende spreker, 
(kenner, musicus, componist, psycholoog, musicoloog, acteur ...). Verbanden leggen tussen 
verschillende kunstvormen en media uit verschillende regio's en verschillende tijdperken. 
Ondersteund met aansprekende voorbeelden van muziek, dans, theater (bij voorkeur live), 
film of video, literatuur, mode en cuisine. Het is de bedoeling de educatieve activiteiten te 
koppelen aan uit te voeren podiumprojecten. 
- Workshop “Optimise your flow = Optimise your performance!” 
Gericht op podiumkunstenaars, maar vooral studenten. 
Tiziana Pintus, violiste en natuurgeneeskundige kinesioloog 
Esther van Fenema, violiste en psychiater 
Annemarie Broekhuizen, stemcoach en docent Alexandertechniek 
- Samenwerking met HvK Utrecht, componisten en studenten (sinds 2007 ieder jaar in 
november masterclass) 

MAATSCHAPPELIJK 

Samenwerking met Stichting Broedstraten 
Stichting Broedstraten beheert vijf Broedstraten in Amsterdam-Noord. In een Broedstraat wonen en 
werken kunstenaars. Onder leiding van een kwartiermaker werken zij samen met andere 
buurtbewoners en ondernemingen aan kunstprojecten die het leven in de straat mooier en leefbaarder 
maken. http://www.wintersbinnen.nl/ 
Het is de intentie van de Stichting Camenae om meer aan dit soort maatschappelijke projecten mee te 
doen. Muziek en Kunst als inspiratie voor een betere (beschaafdere?) samenleving. Dit is bij uitstek 
een voorbeeld van hoe Camenae zich inzet voor het algemeen belang Deze plannen zijn deels 
gerealiseerd. Binnen enkele seizoenen lukte het om twee en soms één eigen programma te 
realiseren. 
In september 2010 is tot verdriet van Tiziana en de andere medewerkers de klaveciniste van Oryx, 
Annelie de Man, overleden. Hierdoor en mede als gevolg van de financiële en culturele crisis, werd er 
in het seizoen 2010/2011meer aandacht besteed aan reorganisatie en een nieuw beleidsplan met als 
gevolg minder uitvoeringen. 



DRIE CONCERTSERIES PER JAAR – Splendor podium in Amsterdam en elders 

Nederland is een rijk muziekland. De belangrijkste schatten worden echter veelal uitgestald op altijd 
maar weer een beperkt aantal van dezelfde podia. 
Daarom wil Stichting Camenae naast de relatie met vertouwde zalen ook proactief haar eigen serie 
gaan programmeren, behalve in de Splendor zalen in Amsterdam, ook in soortgelijke locaties elders in 
het land. 

Camenae wil tevens aan de samenleving bijdragen en gaat daarom concerten organiseren op 
alternatieve plekken, zoals verzorgingshuizen en wijkvoorzieningen. 
Hiermee wil Camenae ook haar identiteit als Amsterdamse organisatie onderstrepen. 
Ook elders in het land zal de stichting zich niet alleen richten op geschikte kleine podia, maar ook op 
andere passende locaties in kleinere plaatsen waar vaak geen rijk muziekleven bestaat. Daarnaast wil 
Camenae zich ook profileren op middelgrote podia. 
Camenae stelt haar artistieke signatuur en missie voorop, maar wil deze waar nodig ook in dienst 
stellen van meer sociale belangen. Concerten worden ook gegeven op niet-reguliere concertpodia. In 
december 2011 verzorgt Telesto duo een huisconcert voor de Broedstraten, in een achterstandswijk, 
‘de Vogelbuurt’, in Amsterdam Noord. 
Op deze taakomvang is het beleid voor de eerstkomende periode afgestemd. Uiteraard kunnen bij 
gebleken behoefte, beschikbaarheid en bij voldoende financiële dekking in een later stadium meer 
concerten (al dan niet in serie) worden gepland, puttend uit het dan aanwezige repertoire. 
Overige concerten 
Het realiseren van bovenstaande eigen projecten is het hoofddoel van Camenae. 
Daarnaast is Camenae bezig om andere inkomstenbronnen te bedenken. 
Voorbeelden: 
- Samen met een bekende Nederlandse chef, wil Camenae een jaarlijkse cultuur & gourmand avond 
organiseren. 
- Samen met een vooraanstaande persoonlijkheid uit de tv-, mode- of cabaretwereld, één keer per 
jaar een serie van informatieve middagen/avonden voor ‘jonge volwassenen uit de zakelijke wereld’ 
om ze warm te maken voor klassieke muziek en kunst. 
Het deel van de inkomsten, dat overblijft na betaling van alle kosten, gaat naar de realisatie van de 
Camenae projecten. 

Artistieke leiding 
Tiziana Pintus 
PR & Marketing 
Tia Schutrups 
Zakelijke leiding 
Vacature/ ad interim Tiziana Pintus 

STICHTING CAMENAE ACTIVITEITEN EN SPEELLIJST: 

vanaf december 2013 
zie het portfolio op de website tizianapintus.com: http://www.tizianapintus.com/events-news/portfolio/  

Camenae Collective 
18-10-13 Muziek en volksverhalen, Splendor 
21-8-2013 Muziek & tap dans, Stichting Zomeravondconcerten aan Zee , Groede 
2-3-2013 Muziek en Gastronomie restaurant De Halvemaan (Amsterdam) 
19-12-2012 Onbeantwoord verlangen, De Kring 
15-12-2012 Stichting Broedstraten, Amsterdam 
13-6-12 Luigi Nono de Kring Amsterdam 
27-4-2012 Muziek en Tap Dans Sociëteit Arti et Amicitiae 
3-4-2012 Muziek en volksverhalen koffiehuis van de Koninklijke Hollandsche Lloyd (KHL) 
16-3-2012 van Bach tot Sefardiem Koffiehuis van Loyd’s (KHL)  
4-3-2012 de viool, de piano & de VJ, De Nieuwe Liefde, Amsterdam 
15-01-2012, Parade Splendor in het Zonnenhuis, Amsterdam 
18-12-2011, Muziek en volksverhalen, Broedstraten Amsterdam Noord 
16-3-2011, KHL Koffiehuis Oostelijke Handelskade 44, Amsterdam 
17-10-2010, Kunsthuis 13, Velp 
13-12 2009, Muziekkamer, ICO - De Schalm, Assen * 
16-12-2009, Concertgebouw Kleine Zaal, Amsterdam * 

http://tizianapintus.com


18-12-2009, Kunsthuis 13, Velp * 
20-12-2009, Catharina Kerk, Hengstdijk * 
* mede mogelijk gemaakt door Nederlands Fonds vd Podiumkunst, SNS Reaal Fonds, W.E. Jansen Fonds. 

Oryx 
12-3-2009 De Witte Dame, Eindhoven 
11-1-2009 Galerie Marzee, Nijmegen 
4-1-2009 Utrecht-Vredenburg Leeuwenbergh 5-9-2008, Internationale Gaudeamus Muziekweek Oryx 
concert en CD presentatie van twee wereldpremières voor het ensemble geschreven, (ter Veldhuis en 
de Man) gebracht door Attacca Records uit, in samenwerking met de DLF/Deutschland Radio.  
28-8-2008 debuutconcert in Utrecht, tijdens het “Zomer Festival” Lutherse Kerk. 

Telesto Trio 
2008  
4-5-6 April Adelaide Contemporary Music Festival, Australia 
mede mogelijk gemaakt door NFPK+, MCN, Stichting John Kasander 
2007  
15 August Zomeravondconcerten Groede 
20 september Amsterdam oud-zuid, stadsdeelkantoor 
2006  
1-6 maart tour Duitsland (+GiBeCo, Dance) 
2-3-4 juni Opname Cd Telesto Trio, werken van Sofia Gubaidulina (Camenae 1) 
mede mogelijk gemaakt door Thuiskopie Fonds en Stichting Fonds voor de geld-en 
effectenhandel 
13-14-15 oktober Muziekgebouw aan ’t IJ Gubaidulina Festival Amsterdam 
mede mogelijk gemaakt door Amsterdam Fonds voor de Kunst, FPPM, Thuiskopie Fonds, 
Kersjes Fonds, Fonds voor de Scheppende Toonkunst, Prins Bernhard Cultuurfonds 
2005  
4 Maart Theater de Regentes, Den Haag (GiBeCo, Dance) 
5 Maart Adelhofzaal, Nijmegen (+ GiBeCo, Dance) 
6 Maart Griffioen, Amstelveen (+ GiBeCo, Dance) 
12-16 Oktober tour UK (+ GiBeCo, Dance) 
17-20 November tour Germany (+ GiBeCo, Dance) 
15 December Hof 88, Almelo 
2004  
23 April Ruinenkerk Bergen 
29 May Noorderkerk Amsterdam 
20 Juny Forfest Festival Kromeriz (Tsjechië) 
17 August Uitgast festival Lelystad 
26 November Mollymargot Switzerland (+GiBeCo, dance) 
27 November Dornach Switzerland (+ GiBeCo, Dance) 
2003  
14 February gespeeld voor Mw Gubaidulina bij haar thuis, Hamburg 
16 February Museum van Bommel van Dam, Venlo * 
20 March Provadja, Alkmaar * 
14 May Theater Kikker, Utrecht * 
17 May Uilenburger Synagoge Amsterdam * 
* mede mogelijk gemaakt door Amsterdams Fonds voor de Kunst, Fonds voor amateurkunst 
en podiumkunst, Stichting Fonds voor de geld-en effectenhandel, K.F.Hein Fonds 
5 November Bovenzaal Theater de Vrijthof, Maastricht 
2002  
5 May Izimu hall, Osaka, Japan 
8 October Het Cenakel Tilburg 2001 
18 February Galerie Marzee, Nijmegen 
12 september Chiostro di S. Francesco, Alghero, Italië 
3 september Sala concerti Teatro Verdi, Sassari, Italië 
15 september N.H. Kerk, Kloosterzande, Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen 
6 december Kunsthal De Remise, Amsterdam (opening exibition Hans Landsaat)


