
Stichting Curena 

Verslag van uitgevoerde activiteiten over het tijdvak 2019 t/m 2021  

Inleiding 
Het bestuur van stichting Curena bestaat uit Relinde Janssen (voorzitter), Eelco Kooiker 

(penningmeester) en Maarten Kuijpers (secretaris) en is eind 2021 uitgebreid met Oda Buijs 

(algemeen bestuurslid). Dit bestuur heeft in 2019 driemaal zitting gehouden en in 2020 en 2021 elk 

vijfmaal. Het bestuur is daarbij versterkt door aanwezigheid van Renée Kartodirdjo (artistiek leider 

Ariosto Ensemble). Van alle bijeenkomsten zijn notulen beschikbaar. 

Bestuurlijke hoofdpunten 
Het bestuur van stichting Curena heeft zichzelf in de jaren 2019-2021 ten doel gesteld om de 

samenwerking te zoeken met niet-muzikale disciplines. Dit met als doel om de uitvoering van de door 

de stichting gekozen werken bij een breder en groter publiek meer aantrekkingskracht te geven. 

Voorbeelden die onderzocht zijn: videoprojecties tijdens een optreden van het Ariosto Ensemble of 

een acteur of verteller die de context geeft van de vroege Renaissance periode. 

Bestuurslidmaatschap van de stichting is zonder termijnen. Alle bestuurders hebben uitgesproken te 

willen blijven zitten in het bestuur. We zijn blij met de organisatorische uitbreiding die Oda Buijs met 

zich meebrengt. Haar achtergrond in uitvoeringspraktijken en haar artistieke bagage draagt bij aan 

het mogelijk maken van de doelstelling van de Stichting om de muziek uit de vroege Renaissance bij 

een groter & jonger publiek tot uiting te brengen. 

Via ons nieuwe bestuurslid is de brug naar het Fontys Conservatorium in Tilburg dichterbij gekomen. 

De stichting laat zich met het Ariosto Ensemble nu vaker zien op deze school. 

Financiën 
Stichting Curena heeft de organisatie en artistieke & financiële middelen verzorgd voor de hierna 

genoemde projecten van het Ariosto Ensemble. Hierbij hebben we de volgende financiële 

hervormingen doorgevoerd: 

Voortaan een variabel uurtarief voor artistiek leider Ariosto Ensemble 

Om de financiële middelen van Curena te garanderen wordt sinds 2018 een deelnemersbijdrage voor 

projecten van het Ariosto Ensemble gevraagd 

Besparen op huurkosten voor de ruimte voor educatie en repetities door gebruik te maken van 

locaties van huiselijke aard of met vrije toegang (binnen de geldende maatregelen) 

Oriënteren op duurzamere relaties rondom subsidiegevers (BKKC, PBCF) 



Projecten uitgevoerd door het Ariosto Ensemble 

Eton Choirbook 
Het bestuur van Curena had zichzelf in 2018-2019 ten doel gesteld om muzikale werken uit het Eton 

Choirbook bij een groter publiek kenbaar te maken evenals het onderzoeken, uitvoerbaar maken. Dit 

heeft geleid tot optredens van het Ariosto Ensemble als volgt: 

• 18 mei 2019: Stadskerk St. Cathrien (Eindhoven) 

• 19 mei 2019: H. Antonius Abtkerk (St. Anthonis) 

• 20 juni 2019: Muziekgebouw (Eindhoven) 

• 7 september 2019: St. Petrusbasiliek (Boxtel) 

• 25 oktober 2019: Cenakelkerk (Heilig Landstichting) 

Bij deze concerten is samengewerkt met videokunstenaar en fotograaf Rudi Klumpkens die met 

videoanimaties de sfeer rondom de uitgevoerde werken combineerde met live camerawerk van het 

optreden. 

Brabants Kloosterleven / Straatkrant “Sammy” 
Op verzoek van Ben Cartens in opdracht van de provincie Noord-Brabant is in 2019 t/m 2021 

samenwerking gezocht met stichting Curena. Doel was om muziek uit de tijd van de bloei van het 

Brabants Kloosterleven in de 15-17e eeuw ten gehore te brengen in de Brabantse steden (Eindhoven, 

Tilburg, ’s Hertogenbosch en Breda). Kloosterlingen werken en leven vanuit waarden en 

overtuigingen zoals samenwerken, duurzaamheid en barmhartigheid. Die waarden en overtuigingen 

zijn nog steeds betekenisvol en verdienen het om doorverteld te worden, ze maken deel uit van de 

Brabantse identiteit. Daarom is in 2021 een grote publiekscampagne opgestart en zouden 

cultuurmakers aan de slag gaan om de betekenis van het kloosterleven opnieuw te verbeelden. 

Een speciale editie van straatkrant Sammy is ontwikkeld met aandacht voor bijzondere handschriften 

waaronder de oude zangnotatie die door het Ariosto Ensemble wordt gebruikt bij haar concerten. 

Het Ariosto Ensemble zou het winkelend publiek meenemen in het genieten, volgen en wellicht 

meezingen van deze bijzondere muziek en in de transformatie daarvan van straat en kroeg naar kerk 

en klooster.   

De voorbereidingen zijn uitgevoerd en er is gerepeteerd door het Ariosto Ensemble in de 

verwachting dat de uitvoering van dit project in december 2021 zou plaatsvinden (dit was al 

uitgesteld vanuit 2020). Echter, door de toenmalige beperkingen op het openbare leven vanwege 

Covid19, heeft dit project in plaats van de geplande 8 keer, slechts één keer (in Tilburg) kunnen 

plaatsvinden. 

Onderzoek & voorbereiding van “Lamentaties” van Emilio de’Cavalieri 

(1550-1602) 
De Covid19 pandemie heeft bij het onderzoek en uitvoerbaar maken van deze laatste gelukkig geen 

roet in het eten gegooid, maar wel bij de uitvoering ervan welke is uitgesteld tot 2022 (ten tijde van 

dit schrijven). De repetities waren in eerste instantie gepland voor 2020, maar zijn uitgesteld tot 2e 

helft 2021 met een beoogde uitvoeringsdatum rondom de Passietijd 2022. 

 

Maarten Kuijpers (secretaris Stichting Curena) 

28 januari 2022. 


