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Aventure In 2020  
 
Net als alle muziekensembles ondervond Aventure flink hinder van de pandemie. Concerten, 
lezingen en een workshop werden meerdere malen uitgesteld, voor kleine publieksaantallen dubbel 
gespeeld, van locatie gewijzigd en aangepast. Desondanks initieerde het ensemble het project 
Leugens in het land – vijftiende-eeuwse muziek rond Reynaerts historie, dat begonnen is in 
augustus 2020 en – naar het nu lijkt – voortduurt tot november 2021. Leugens in het land laat de 
maatschappijkritische boodschap van het bekende Reynaert-verhaal in vroeg vijftiende-eeuwse 
muziek weerklinken en omvat vier concerten; een workshop met presentatie voor amateurmusici en 
een serie van vijf interdisciplinaire verdiepende Podcasts. Voor de realisatie van het project is 
subsidie verkregen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst; de Stichting Gilles Hondius 
Foundation; de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting en worden donaties van Aventure 
Vrienden aangewend. 
 
Concerten vonden plaats op: 8 augustus, Festival Via Musica (programma Reynaert die zal 
Reynaert blijven); 21 september Musica Sacra Maastricht (programma Cranc-onzeker-broos); 2 
oktober, poppodium De Spot, Middelburg (programma Totdat de wachter); 4 oktober Oosterkerk 
Amsterdam (programma Reynaert die zal Reynaert blijven). De overige geplande concerten zijn 
verplaatst naar 2021.  
De eerste podcasts van het project Leugens in het land zijn gepubliceerd op SoundCloud en op de 
website in de periode september- december 2020.(https://soundcloud.com/user-40101378) of 
https://aventure-ensemble.nl/podcast/. 
 
De website www.aventure-ensemble.nl is in april 2020 vernieuwd, alsmede het SoundCloud-
account in september.  
 
Daarnaast verzorgde Aventure de Nieuwsbrief die verscheen in februari, maart, juli, september, 
oktober en december 2020. 
 
Het bestuur van Stichting Aventure bestond in 2020 uit: 
Marnix van Berchum (voorzitter), Saskia de Bodt (secretaris), Annet van Genderen 
(penningmeester), Lodewijk Wagenaar (bestuurslid). Het bestuur heeft plenair vergaderd op 27 
januari 2020.  
Ter ondersteuning van project Leugens in het land heeft Aventure een stageplaats gecreëerd. De 
stagiaire had als voornaamste taak de podcasts technisch te editen in samenspraak met de artistiek 
leider. 
De Aventure Nieuwsbrief verscheen in 2020 in januari; februari; juli; augustus en december.  
 
Publiciteit en samenwerking 
Aventure heeft de activiteiten aangekondigd in de Aventure Nieuwsbrief (600 abonnees); op haar 
beide websites; op Facebook en LinkedIn. Ook de podcasts werkten als publiciteit. Daarnaast 
verzorgenden diverse concertorganisaties publiciteit, Festival Via Musica met een live-stream en 
Musica Sacra met o.a. live-radio optreden bij ‘Tussen Hemel en Aarde’.  
 
Verder verzorgde Aventure de tekst voor de aankondigingen en programmatoelichtingen voor 
Festival Via Musica en Musica Sacra. 
 
Financiën 
Aventure genoot inkomsten uit concerten, CD verkoop en giften. Subsidie toegekend door het AFK, 
de Gilles Hondius Foundation en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting voor het project 



Leugens in het land – vijftiende-eeuwse muziek rond Reynaerts historie. Daarnaast werden 
donaties ingezet. 
Zie het financieel jaaroverzicht. Ook in 2020 was Stichting Aventure een culturele ANBI. 
 
Ita Hijmans 
 
 
 
 


