
Beleidsplan 2019 van Stichting Schubertiade Zwolle 

Inleiding 

De Stichting Schubertiade stelt zich ten doel de aandacht te vestigen op de liedkunst, met 
name die van Franz Schubert, en te streven naar een authentieke uitvoering van dat repertoire. 
De Stichting Schubertiade is actief op drie terreinen binnen het culturele landschap namelijk: de 
uitvoering van liederen op authentieke wijze, het organiseren van huisconcerten én het 
realiseren van educatieve activiteiten.

Een van de hoofdactiviteiten van de Stichting is het registreren van de liederen van Schubert op 
authentieke wijze, met gebruik van originele fortepiano’s uit de tijd van de componist. De klank 
van de opname zal de kleinschaligheid en huiselijke sfeer van een Schubertiade en de 
authentieke uitvoeringspraktijk van de tijd van Schubert nabootsen. 

Daarnaast zal de Stichting concerten organiseren en actief zijn op het gebied van educatie en 
participatie. Naast de hieronder beschreven hoofdactiviteiten zal de stichting Schubertiade zich 
bezighouden met het initiëren van concerten of opnames met muziek van andere componisten.


1. Visie, belang en achtergrond 

Terwijl er in de vorige eeuw veel initiatieven zijn genomen om oude muziek en barokmuziek uit 
te voeren op authentieke wijze, is zo’n beweging wat betreft het uitvoeren van de liederen van 
Schubert grotendeels uitgebleven. De instrumenten die doorgaans gebruikt worden bij opnames 
of uitvoeringen van Schubert-liederen zijn moderne vleugels. Met deze prachtige Steinways, 
Bechsteins of Bösendorfers is natuurlijk niets mis, maar het zijn niet de instrumenten waarvoor 
Schubert componeerde. Welbeschouwd lijken de instrumenten die Schubert kende meer op het 
klavecimbel dan op de moderne vleugel. Veel vroege liederen schreef Schubert voor Cembal, 
Clavicemb en de latere allemaal voor Fortepiano. Het bespelen van deze instrumenten vraagt 
qua tempo, dynamiek en articulatie een heel andere benadering dan een moderne vleugel.
 
Ook de vocale benadering van de meeste zangers die tegenwoordig Schubertliederen zingen is 
geworteld in een moderne zangtraditie. Grote en belangrijke zangers uit de 20e eeuw zijn 
toonaangevende voorbeelden geweest en hebben een enorme stempel gedrukt op de 
uitvoeringpraktijk. Zij hebben een standaard gesteld voor hoe zangers die liederen doorgaans 
uitvoeren en beleven. Het uitgangspunt was altijd de manier van zingen, voortgekomen uit de 
laat-romantische stijl van het einde van de 19e en zelfs begin 20e eeuw.
 
De Stichting Schubertiade wil aantonen dat er een andere manier bestaat om de liederen van 
Schubert uit te voeren. De fortepiano’s uit begin 19e eeuw waarmee de Stichting werkt, geeft 
een heel andere kleur aan de begeleiding. En de zang gaat uit van de retoriek en de gesproken 
tekst, op een manier die terugkijkt naar de uitvoeringspraktijk van de vroege 19e eeuw.
Met het op hoogwaardig artistiek niveau opnemen en via online-streaming uitbrengen van alle 
600 Schubertliederen, uitgevoerd op authentieke wijze, wordt het gehele oeuvre van Schubert 
ontsloten op een manier die nog niet bestaat. De bekendste liederen waaronder de grote cycli 
Winterreise en Die Schöne Müllerin zijn natuurlijk vaker opgenomen, maar van verreweg de 
meeste andere liederen van Schubert bestaan maar enkele opnames. En deze zijn meestal 
uitgevoerd met een moderne vleugel. De beroemde bariton Dietrich Fischer-Dieskau heeft alle 
liederen ongeveer 50 jaar geleden opgenomen en heeft met zijn zang generaties zangers 
geïnspireerd en/of beïnvloed. Inmiddels zijn er talloze nieuwe inzichten gepubliceerd in talloze 
wetenschappelijke artikelen over de expressie en ornamentaties die gebruikelijk waren in 
Schuberts tijd. Gezaghebbende musicologen als Alfred Dürr hebben de laatste decennia 
belangrijk werk hierin verricht en de Stichting wil die nieuwe inzichten laten horen op de 
opnames. De Stichting Schubertiade heeft kennisgenomen van deze artikelen en verwerkt die 
kennis bij de nieuwe opnames. De liederen zullen uit de Neue Schubert-ausgabe gezongen 
worden en de zangers zullen in Schuberts stijl de liederen van variaties of ornamenten voorzien, 
zoals in veel artikelen wordt beschreven. De opnames van de Stichting Schubertiade zullen met 
hedendaagse inzichten daarom een waardevolle aanvulling zijn op het bestaande aanbod.

De Stichting denkt dat het belangrijk is dat er met deze nieuwe opnames een nieuwe kijk op de 
liederen beschikbaar wordt gemaakt voor het grote publiek. Met deze registratie worden de 



liederen van Franz Schubert in hun historische context geplaatst. De Stichting denkt dat er 
behoefte is aan een nieuwe opname van de liederen van Schubert met inzichten van deze tijd. 
Om aan deze behoefte te kunnen voorzien, geven we in de volgende paragraaf aan welke 
activiteiten de Stichting gaat uitvoeren. 

2. De activiteiten 

2.1 Opnames van alle liederen van Franz Schubert 

De Stichting zal over een aantal jaren verspreid (geschat tussen de 5 en 7 jaar) alle liederen die 
Franz Schubert componeerde opnemen en via streaming op diverse kanalen zoals YouTube, 
Spotify en iTunes beschikbaar maken. Het gerenommeerde platenlabel Etcetera Records zal bij 
de digitale verspreiding helpen. Deze opnames vormen samen een document dat te vergelijken 
is met de opnameserie All Of Bach van de Nederlandse Bachvereniging. Ook zij streven naar 
een complete documentatie van alle werken van J S Bach, uitgevoerd op authentieke 
instrumenten en op authentieke wijze.


Bij de opnames van de Stichting Schubertiade zullen de liederen op historisch verantwoorde 
wijze uitgevoerd worden en gespeeld worden op originele instrumenten uit Wenen uit de jaren 
1810, 1815, 1824 en 1830. De betrokken musici zijn onder andere Riko Fukuda (fortepiano) en 
Jasper Schweppe (bariton). Beiden hebben hun sporen verdiend met prachtige opnames en 
zijn gespecialiseerd in de authentieke uitvoeringspraktijk. Er zal onderzoek gedaan worden naar 
ornamentaties die in de tijd van Schubert gebruikelijk waren, zoals die destijds door de zanger 
Vogl zijn toegepast. Ook zullen handschriften van Schubert, indien beschikbaar, geraadpleegd 
worden en vergeleken met de liederen in drukvorm. Indien nodig zullen een aantal liederen door 
een sopraan of tenor gezongen worden, daarvoor heeft de Stichting zangers op het oog. 


2.2 Het organiseren van concerten 
 
De Stichting beoogt concerten in kleine kring te organiseren, voor 50 tot 100 luisteraars. 
Dergelijke concerten, Schubertiades genaamd, werden in de tijd van Schubert veelvuldig in 
salons en huiskamers gegeven. Schubertiades hadden een afwisselende programmering met 
voordrachten, liederen, pianosolo’s en instrumentale bijdragen. De Stichting streeft ernaar om 
ook dergelijke programmeringen te realiseren en zoekt daartoe een geschikte locatie in Zwolle 
en omgeving. De Stichting heeft een voorkeur voor salons of kleine zaaltjes uit het begin van de 
19e eeuw. Onderzocht wordt of in Zwolle de Groote Sociëteit aan de Koestraat of Cultuurschip 
Thor mogelijkheden zijn, maar ook wordt gedacht aan de Stadkamer of de zaal aan het 
Stedelijk Museum.


De Stichting wil over een aantal jaar de frequentie en omvang van de programmering 
uitbouwen. 


- In het eerste jaar wil de Stichting een Schubertiade met de Winterreise organiseren in het 
late najaar van 2019 of begin 2020.

- In het tweede jaar, waarschijnlijk het eerste weekend na Pasen 2020, een Schubertiade met 
Die Schöne Müllerin en Schwanengesang, en in het late najaar een Schubertiade met de 
Winterreise
- In het derde jaar 2021 weer in het eerste weekend na Pasen een Schubertiade met de 
liederen die tot dan toe zijn opgenomen, gecombineerd met Die Schöne Müllerin en 
Schwanengesang. De Stichting stelt zich voor de concerten met meerdere zangers te 
organiseren en daarbij educatieve activiteiten te programmeren. Een samenwerking met het 
conservatorium Artez is al geïnitieerd.


2.3 Het organiseren van educatieve activiteiten. 

De Stichting beoogt zich actief in te zetten voor educatie. Het is een prachtige kans om de 
unieke kennis die er wordt opgedaan door de vele opnamesessies en het uitgebreid bestuderen 
van het repertoire door te geven. Hierbij denkt de Stichting aan kennis door te geven via 
workshops aan amateurs of gevorderde amateurs die Schubertliederen met een fortepiano 



willen zingen, of het geven van masterclasses op het conservatorium. Belangrijk te vermelden is 
dat naast de muziek de poëtische liedteksten veel aanknopingspunten bieden voor lessen op 
het gebied van (Duitse) taal. De Stichting overweegt om lespakketten samen te stellen voor 
gebruik in het onderwijs.

De Stichting Schubertiade wil veel aandacht besteden aan educatieve en participatie-
activiteiten. Ze zoekt daartoe aansluiting bij het netwerk dat actief is op het gebied van 
amateurkunst en cultuureducatie (binnen- en buitenschools) in de regio Zwolle. Daarnaast wil 
de Stichting ook een podium bieden aan jonge talenten die zich bezighouden met de liedkunst. 
De Stichting zoekt samenwerking met alle vakopleidingen op het gebied van zang, muziek en 
Duitse taal in Nederland.


2.4 Uitstraling naar de stad Zwolle 

De bij punt 1 beschreven opnames van de 600 liederen van Schubert zullen als een vliegwiel 
werken voor de andere activiteiten van de Stichting. De Schubertiades en concerten die de 
Stichting wil organiseren zijn een waardevolle aanvulling op het aanbod in Zwolle. Dergelijke 
artistiek hoogstaande concerten zullen het culturele landschap van Zwolle verrijken. Met het 
verlenen van subsidie zal de gemeente zich verbinden aan een uniek en artistiek hoogwaardig 
project dat zich voor het grootste deel in de stad Zwolle zal afspelen.


	 3. Kosten en baten 

3.1 Kosten algemeen 

De Stichting streeft ernaar de opdrachtnemers een redelijke vergoeding te betalen voor hun 
werkzaamheden. Deze vergoeding zal marktconform zijn en voldoen aan de Code Fair Practice.

De Stichting is zich ervan bewust dat de vergoedingen die zij voorstelt aan de lage kant van het 
spectrum zitten van de vergoedingen die in de ensemblewereld betaald worden.


3.1 Verdienmodel van de opnames en inkomsten van streaming media 

Tegenwoordig valt er met het maken van opnames (in de klassieke muziek) niet veel geld meer 
te verdienen. De Stichting schat in dat de streams die er gerealiseerd zullen worden talrijk zijn.

Zij baseert deze inschatting op de Winterreise van Fukuda en Schweppe die inmiddels al meer 
dan 250.000 streams heeft op Spotify. Ook de recent verschenen cd met Die Schöne Müllerin 
van beide muzikanten wordt al veelvuldig gestreamd. Maar de inkomsten per stream zijn zo 
laag, dat de inkomsten nog steeds verwaarloosbaar zijn. Dit in acht nemende zijn de opnames 
die de Stichting wil maken niet commercieel rendabel. Wel worden met de verwachtte 
inkomsten van workshops, masterclasses en Schubertiades (concerten) de kosten voor een 
deel gedekt. De overige inkomsten zullen naar verwachting bestaan uit bijdragen vanuit 
subsidies, legaten, sponsors, donateurs en/of fondsen.


3.2 Kosten en inkomsten van het organiseren van concerten 

Kosten 

De kosten zijn uit te splitsen in de kosten van de musici, de huur en transport van de fortepiano 
en de zaalhuur.


-De gages van de musici zijn marktconform en voldoen aan de Code Fair Practice.Hierbij denkt 
de Stichting aan een minimumbedrag van € 250,- per persoon per optreden exclusief 
reiskosten. Het streven van de Stichting is om te kijken naar de kennis en ervaring en reputatie 
van de musicus en aan de hand daarvan de (redelijke) hoogte van de gage te bepalen. 

-De huur en transport van fortepiano’s gaat volgens vaste tarieven. Deze verschillen per 

instrument, maar een richtprijs is € 800,- per concert.




-De zaalhuur hangt af van de locatie. Onder speciale omstandigheden is de Stadkamer zonder 
kosten beschikbaar. Andere ruimtes hanteren uiteenlopende huurtarieven. De Stichting 
streeft ernaar prijsafspraken te maken.


Inkomsten 

De inkomsten die de Stichting verwacht zijn van de kaartverkoop. De kleinschalige concerten 
zullen exclusief en van hoogstaand artistiek niveau zijn. De stichting stelt zich voor rond de € 
25,- per kaart te vragen. Bij 50 bezoekers is er dan een omzet van € 1250,- daarvan kunnen de 
musici voor het grootste gedeelte betaald worden. 


3.3 Kosten educatie 

De kosten hiervan worden in later stadium uitgewerkt, maar zullen vooral bestaan uit 
honorarium voor de musici die lesgeven, eventueel zaalhuur en huur fortepiano. Indien de 
activiteit gehouden wordt op een concertdag, kan de huur van de fortepiano daarmee 
verrekend worden.

De inkomsten voor educatie zullen de kosten moeten dekken.


3.4 Financiering en werven van fondsen 

De Stichting streeft ernaar de culturele ANBI-status te verkrijgen. Deze status is voor haar erg 
belangrijk omdat een groot deel van de kosten gedekt moet gaan worden door donaties van 
privépersonen. De Stichting wil dat realiseren via een speciale vorm van crowdfunding. Omdat 
veel mensen de liederen van Schubert kennen, hebben veel mensen vaak wel een favoriet lied. 
De Stichting wil een crowdfundingcampagne starten waarbij mensen een lied kunnen 
adopteren of financieren. Een voorlopige realistische richtprijs per opgenomen lied is € 250,- De 
mecenas in kwestie kan ervoor kiezen zijn naam te laten vermelden bij het lied op de website 
van de Stichting. Verdere werving zal worden gedaan bij private fondsen en overheden.



