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BESTUUR / BOARD OF GOVERNORS  

 

Voorzitter / Chairman  Hans Nieuwenhuis  

Secretaris/ Secretary  Richard Harrell 

Penningmeester/ Treasurer Bubo Damen  

 

 

 

RAAD VAN TOEZICHT & ADVIES/ SUPERVISORY & ADVISORY BOARD   

VOORZITTER / CHAIR   

Deborah Raymond   International Opera Singer / Coach                                                               
Zanglerares  Opera Northern Arizona University       

LEDEN / MEMBERS –  

Sir David Pountney CBE  Operaregisseur/ Former Intendant Bregenzer Festspiele, Innsbruck       
    Former Intendant Welsh National Opera, Cardiff, UK  

Peter Sellars   Operaregisseur / o.a. Metropolitan Opera, New York, Opera National de 
    Paris, De Nederlandse Opera     

Nicholas McGegan  Dirigent / Philharmonia Baroque Orchestra, San Francisco 

 

Erki Pehk   Dirigent / Artistic Director Promfest Festival – Estland  

 

John Leberg   Former General Administrator Canadian Opera,Toronto 

Mauricio Fernandez  Casting Director / o.a. Matinee op Zaterdag 

 

De stichting is gevestigd te Amsterdam: Gouden Leeuw 823, 1103 KS Amsterdam 

 

De foto op het titelblad :  

De Nederlandse bariton Martijn Cornet als Orfeo in de jubileumproductie van Opera Studio Nederland onder regie 
van Pierre Audi, directeur Holland Festival & de Nationale Opera  



 2 

Doelstelling/ Mission Statement 

De Orfeo Foundation1 is een internationale non-profit organisatie die uitzonderlijk 
talentvolle jonge operazangers en aankomende operaregisseurs en dirigenten 
artistiek begeleidt bij hun eerste stappen in de internationale operawereld.  

Om haar doelstelling te realiseren onderhoudt de stichting intensieve contacten met 
operabedrijven, trainingsprogramma’s, zangerscompetities, impresario’s, agenten en andere 
professionals in de internationale operawereld. De Foundation bevordert in alle opzichten 
vooral samenwerking tussen bovengenoemde instellingen. Individuele jonge zangers, 
regisseurs en dirigenten kunnen bij de Orfeo Foundation een verzoek indienen om advies en 
begeleiding. Op zeer beperkte schaal biedt de stichting ook financiële ondersteuning voor 
reis- en andere kosten i.v.m. audities en presentaties (o.a. betaling van pianobegeleiders) 
Aanvragen worden beoordeeld door het bestuur en de Raad van Toezicht. Op haar beurt 
gaat de stichting met behulp van haar netwerk ook actief op zoek naar uitzonderlijk 
talent. Daarnaast zal de stichting op beperkte schaal cursussen en/of lessen organiseren. 

Inleiding 

Het operapubliek van vandaag stelt hoge eisen aan de geloofwaardigheid van zangers. De 
dikke sopraan en dito tenor zijn vrijwel verdwenen van de operapodia. Hun plaats is 
ingenomen door goed getrainde en gezond ogende, vaak nog jonge zangers die de 
operaverhalen in alle opzichten geloofwaardig tot leven kunnen brengen. Zonder die 
‘nieuwe’ zanger is opera gedoemd te verworden tot een stoffige museumkunst. Maar de 
eisen waaraan die jonge zangers moeten voldoen zijn strenger dan ooit en alleen zeer 
gemotiveerde vocalisten kunnen daaraan voldoen. Daarom is de operawereld van 
vandaag is op zoek naar jonge kunstenaars die meerdere kwaliteiten in zich 
verenigen: vocale prestaties van topniveau, gekoppeld aan veel acteertalent en 
uithoudingsvermogen.  

Het is steeds moeilijker voor jong operatalent om de weg te vinden naar de plaats waar ze 
hun talenten verder kunnen ontwikkelen: het podium. Na jaren van studie kunnen de jonge 
vocalisten alleen artistiek uitgroeien tot volwaardige kunstenaars als ze praktische werkervaring kunnen 
opdoen met ervaren dirigenten, geduldige regisseurs en inspirerende oudere collega-zangers. De weg 
naar die kansen is echter lang, ingewikkeld en vaak duur. De internationale operawereld kan worden 
vergeleken met de internationale sportwereld, met één verschil: in de sportwereld is geld beschikbaar 
voor intensieve begeleiding en coaching van jong talent. 
 
Opera talent is schaars en de goede operabedrijven en regisseurs zijn verspreid over de 
hele wereld. Om die reden heeft talentontwikkeling altijd al een internationaal karakter 
gehad. In het verleden (tot 1986) had Nederland een belangrijk aandeel hierin, maar die 
situatie is enige jaren geleden grondig veranderd als gevolg van de politieke ontwikkelingen 
in ons land. Twee van de drie nationale operabedrijven zijn op ingrijpende wijze gedwongen 
tot een aanzienlijke vermindering van het aantal producties. Gelukkig hebben de drie 
operabedrijven onlangs de krachten gebundeld in De Nationale Opera Studio, de opvolger 
van Opera Studio Nederland waarvan Hans Nieuwenhuis oprichter en 20 jaar directeur was. 
Met die instelling werkt de Orfeo Foundation structureel samen 

 

 
1 De stichting is vernoemd naar de legendarische Griekse zanger Orfeo, een figuur die in de 
afgelopen eeuwen in vele opera’s is geportretteerd.  
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Om uitzonderlijke talent hulp te bieden in de toekomst zullen we fondsen moeten aanboren 
bij particulieren en bedrijven die beseffen dat toptalent niet automatisch belandt in de 
belangrijkste operahuizen van de wereld. In de sportwereld is deze financieringsvorm al 
heel gebruikelijk en het is belangrijk dat dat ook gaat gebeuren in de operawereld. Fiscale 
voordelen kunnen dat proces bevorderen. Gelukkig is onze stichting onlangs door de 
Belastingdienst aangewezen als ’culturele ANBI’.  

 

PRAKTISCHE UITWERKING VAN DOELSTELLINGEN –  

De stichting ontwikkelt drie activiteiten –  

 

1. Advies en begeleiding voor uitzonderlijk talent:  

Auditeren is een cruciaal onderdeel van een carrièreplan. In een paar minuten moet 
indruk worden gemaakt, want het aanbod van talent is overweldigend. Het onderwerp 
auditeren staat bij veel opleidingen niet of nauwelijks op het programma en zonder 
gedegen voorbereiding is het resultaat van een auditie vaak beperkt. Maar ook na een 
eerste succesvolle auditie of het winnen van een talentenjacht of zangwedstrijd is de 
zanger er nog lang niet. Dan begint het pas echt: er zullen nog vele audities volgen en 
zelfs redelijk gevestigde zangers kunnen dat niet vermijden. Onze stichting biedt 
praktische en artistieke auditiebegeleiding op het hoogste niveau. Daarvoor staan de 
bestuursleden Hans Nieuwenhuis en Richard Harrell, alsmede de leden van de Raad van 
Toezicht en Advies garant. Gezamenlijk beschikken zij over langdurige ervaring op 
internationaal niveau en hebben zij toegang tot een netwerk van en casting directors en 
docenten uit vele landen. Minimaal twee keer per jaar organiseert de Foundation 
workshops waar auditeren centraal staat en waar alle aspecten van een effectieve 
carrièreplanning aan bod komen. Bij de cursussen zullen niet alleen coaches, dirigenten 
en regisseurs lesgeven maar ook impresario’s van toonaangevende impresariaten. Ook 
aan de financiële kant van een carrièreopbouw zal aandacht worden besteed.  

Het is verre van eenvoudig om door castingdirectors en operabedrijven te worden 
gehoord. Operabedrijven ontvangen jaarlijks vele duizenden verzoeken om een auditie 
en vaak worden zelfs de zangersbrieven of e-mails met aanvragen niet beantwoord. 
Zonder introductie door een deskundige of iemand die beschikt over een netwerk in de 
operawereld, dringt de jonge zanger niet door tot diegenen die hem of haar kunnen 
engageren. De laatste jaren zijn er zo veel zangers-wedstrijden dat ook deelname aan 
een concours geen enkele garantie biedt op werk.  
 
De leden van onze Raad van Toezicht en Advies zijn daarom niet louter gekozen omdat 
ze hun sporen hebben verdiend. Het is de bedoeling dat ze daadwerkelijk de telefoon 
pakken om jonge talenten te introduceren bij operabedrijven en collega’s. Dat is vaak 
effectiever dan wedstrijden of massa-audities. Het netwerk van onze Foundation heeft 
het afgelopen jaar al vele zangers geholpen en dat is een van de belangrijkste taken van 
bestuur en adviseurs. 

Auditeren betekent veel en vaak reizen en verblijf in hotels. Dat is duur en ook de 
aanschaf van speciale kleding en de artistieke voorbereiding is kostbaar. Een studie-uur 
met een ervaren coach kost al gauw rond de 75 euro. De eerste jaren van een 
carrièreopbouw vragen om een investering van vele duizenden euro’s. Dat bedrag 
hebben vele jonge zangers niet   beschikbaar en daardoor missen ze belangrijke kansen. 
De Orfeo Foundation biedt hen daarbij hulp met het vinden van financiering  en 
daardoor kan de zanger of zangeres snel reageren op auditie-uitnodigingen. 
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2. Presentaties/ projecten: 

Het internet heeft de operawereld grondig veranderd. Geen zanger kan meer zonder een 
behoorlijke website en op YouTube staan vele fragmenten van jonge zangers. Een goede 
clip op YouTube kan meer opleveren dan vele audities of wedstrijden. Maar helaas zien 
die clips er vaak niet goed uit en bewerkstelligen ze het tegendeel van promotie. De 
stichting gaat met jonge filmers zoals studenten aan filmacademies in vele landen aan 
de slag om jonge zangers te helpen aan beter materiaal op YouTube, Facebook en 
andere social media. Op beperkte schaal zullen presentaties met de zangers worden 
georganiseerd waarbij de nieuwe media een belangrijke rol spelen.  

Samenwerking:  

Op vele plaatsen in de wereld zijn trainingsprogramma’s voor jonge zangers maar de 
onderlinge contacten zijn vaak beperkt of geheel afwezig. De stichting streeft er naar die 
contacten te verbeteren en vervolgens te intensiveren door het organiseren van 
internationale symposia, congressen, ontmoetingen en samenwerkingsprojecten. De 
beschikbare middelen voor jonge zangers zijn in veel landen beperkter geworden en ook 
daarom is betere internationale samenwerking pure noodzaak.  

 

FONDSWERVING & FINANCIEN 

De overheid is in vele landen bezig zich terug te trekken uit de financiering van 
Kunstprojecten. Dat betekent dat ook in Europa particuliere geldgevers en - fondsen een 
belangrijkere rol zullen spelen. Eén ding kunnen we daarbij leren van onze collega’s en de 
politici in Noord-Amerika: geldgevers maken daar optimaal gebruik van fiscale voordelen en 
dat heeft de kunstwereld vele miljoenen opgeleverd, die in feite deels worden opgebracht 
door de belastingbetaler. 
 
Eerder in dit Beleidsplan is in dit verband al genoemd de ANBI status van onze instelling, 
wat betekent dat giften en donaties fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomsten- 
vennootschapsbelasting en de Foundation geen erf- of schenkbelasting betaalt. Van belang 
is daarbij nog dat met ingang van 2012 de aftrekmogelijkheid in Nederland van giften aan 
Culturele ANBI’s vergroot is: nu geldt nu zelfs een extra aftrek, nl. 125% van het 
geschonken bedrag kan worden opgevoerd bij de inkomstenbelasting.  

BEHEER & ORGANISATIE 

Het is niet de bedoeling op vast personeel te engageren. Alle activiteiten zullen op 
projectbasis worden opgezet met tijdelijke krachten en vrijwilligers. Leden van bestuur en 
Raad van Toezicht worden niet betaald maar kunnen in uitzonderlijke gevallen 
werkelijk gemaakte reiskosten declareren De overheadkosten zullen beperkt blijven tot 
maximaal 15% van het totale budget.  

DE ACTIVITEITEN VAN  DE ORFEO FOUNDATION  ZIJN GEEN VERVANGING VAN 
OPLEIDINGEN, OPERASTUDIO’S OF ZOMERPROGRAMMA’S VOOR JONGE OPERAZANGERS. 
ZIJ ZIJN VOORAL BEDOELD ALS AANVULLING OP DIE PROGRAMMA’S EN MOETEN EEN 
STEVIGERE BRUG SLAAN TUSSEN SCHOLING EN OPERAPODIA.  

BIJ PROJECTEN KOMEN CONCRETE ACTIVITEITEN NADER AAN DE ORDE  

 

 


