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In 2021 gaf Aventure verdere uitvoering aan  het project Leugens in het land – vijftiende-eeuwse 
muziek rond Reynaerts historie. Helaas opnieuw niet zonder hinder van de pandemie, waardoor 
het project pas in juni 2022 afgerond zal zijn. 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. Door de 
uitstraling van het project vonden ook buiten het project concerten en presentaies met het Reynaert-
programma plaats. 

Activiteiten
Concerten vonden plaats op 2 juli in Santpoort-Noord; 10 juli in Festival Musique, Almere; 17 
november in Almere. Het concert van 21 november in Maastricht is vanwege de Covid situatie in 
Limburg op dat moment verplaatst naar juni 2022. 
De workshop Leugens in de stad – vroeg 15e-eeuwse polyfonie rond Reynaerts historie vond 
plaats op 9 & 10 oktober met een slotpresentatie op 10 oktober. 
Aventure verzorgde een tweetal online presentaties: een videopresentatie met toelichting door de  
artistiekleider van twee concertprogramma’s op 27 mei voor het Utrechts Centre for Medieval 
Studies en op 12 juni een Online Introductie op de workshop Vroeg 15e-eeuwse polyfonie rond 
Reynaerts historie.
De podcastserie van het project Leugens in het land is voltooid en gepubliceerd op SoundCloud en
op de website. soundcloud.com/user-40101378 of aventure-ensemble.nl/podcast.

Het bestuur van Stichting Aventure bestond in 2021 uit:
Marnix van Berchum (voorzitter), Saskia de Bodt (secretaris), Annet van Genderen 
(penningmeester), Lodewijk Wagenaar (bestuurslid). Het bestuur heeft online vergaderd op 21 juni 
2021. 
Tot november 2021 werkte Aventure met een stagiaire ter ondersteuning van project Leugens in 
het land. De stagiaire had als voornaamste taak de podcasts technisch te editen in samenspraak met 
de artistiek leider.
 
Publiciteit en samenwerking
De Aventure Nieuwsbrief verscheen in 2021 in februari; maart; mei; juni; augustus; september; 
november (ook 2x extra) en december. In de Aventure Nieuwsbrief (ca. 580 abonnees) worden 
activiteiten aangekondigd en contact met donateurs en achterban onderhouden. Activiteiten worden 
verder op onze websites; op Facebook en LinkedIn. De podcasts staan gepubliceerd in SoundCloud 
en Anchor en hebben ook een publicitaire werking. 
Diverse concertorganisaties voerden publiciteitsacties voor de concerten. In november vond een 
interview met Ita Hijmans plaats voor de Concertzender. 

Financiën
Aventure genoot inkomsten uit concerten, CD verkoop en giften. Een voorschot van het 
subsidiebedrag toegekend door het AFK in 2020 is ontvangen. Het project Leugens in het land – 
vijftiende-eeuwse muziek rond Reynaerts historie, waarvoor ook door de Gilles Hondius 
Foundation en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting subsidie is toegezegd, zal door de 
ingrijpende Covid-maatregelen pas in 2022 kunnen worden afgerond, zie het financieel 
jaaroverzicht. Ook in 2021 was Stichting Aventure een culturele ANBI.
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