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Muziek maken op het landgoed Montesoffio in Le Marche
Ben jij muzikant en zou je graag in het voor- of najaar een keer met je kwartet,
ensemble, orkest of gewoon met z’n tweeën muziek willen maken, repeteren en/of
optreden op de mooiste locaties van Italië? Wil je in alle rust werken aan nieuw
repertoire, ervaring opdoen in het buitenland en gelijk kunnen genieten van de
heerlijkheden die Italië biedt? Dan ben je bij ons aan het goede adres!
Wij bieden je in het voor- en najaar alle mogelijke faciliteiten en hulp om je plannen te verwezenlijken:
een prachtige rustige plek, in het heuvelland van Le Marche,
omgeven door Middeleeuwse stadjes en gelegen midden tussen
de Adriatische zee en de Apennijnen;
een bijzonder landgoed met comfortabele B&B kamers, ruime
appartementen en een grote gemeenschappelijke salone, waar
zelfs een heel orkest in past;
in en rondom het huis alle ruimte en rust om te repeteren en om
op te treden bij volle maan of onder een stralende sterrenhemel;
we verzorgen desgewenst het ontbijt, lunch en/of avondeten, zodat je lekker door kan werken, je op
de muziek kan richten of in je vrije tijd in het zonnetje kan gaan liggen;
we kunnen een mooie muziekavond organiseren op het landgoed zelf;
we kunnen de nodige contacten voor je leggen zodat je ook op andere tot de verbeelding sprekende
locaties bijzondere concerten kunt houden;
we doen je een op maat gesneden aanbod, waarbij wij rekening houden met je wensen.
Een week musiceren op Montesoffio en omgeving inspireert niet alleen, je kan ook volop genieten van de
rust, ruimte, lekker eten en schone lucht. Het is tenslotte ook vakantie.

Verblijf en omgeving
Agriturismo Country house Montesoffio
Ons landgoed Montesoffio ligt in het prachtige heuvelland van Pesaro-Urbino,
omringd door talloze fantastische oude stadjes en op slechts 25 km van de
Adriatische zee. Het ligt op een heuvel met een panoramisch uitzicht en heeft
een biologische wijn- en boomgaard met fruit- en olijfbomen.
De kamers en appartementen
We hebben vier B&B kamers en acht appartementen met in totaal ca. 40 bedden in 14 kamers. Alle
kamers en appartementen zijn ruim en comfortabel ingericht en hebben een eigen badkamer. Je slaapt in
een goed, stevig, fris bed. In deze gezonde stille omgeving ben je zo onder zeil.
De maaltijden
Normaal gesproken verzorgen wij voor wie dat wil elke dag ontbijt en drie keer in de week avondeten.
Voor groepen kunnen we ook voor een dagelijkse lunch en/of diner zorgen. Schuif aan en eet mee aan
grote eikenhouten tafels op ons buitenterras of in de salone. We serveren uiteenlopende gerechten uit de
Italiaanse keuken: antipasti, primi piatti (pasta’s, risotto e.d.), secundo piatti (vis, rund, lam e.d.) en dolci
(tiramisu, banket, ijs etc.), alles puur natuur en uit het seizoen. Bij het eten kunt u genieten van heerlijke
lokale Italiaanse wijnen.
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De mogelijkheden
We hebben de afgelopen jaren veel plezier beleefd met muzikanten die buiten het
hoogseizoen op Montesoffio kwamen repeteren en hier en in omliggende dorpen
aansluitend optraden. We hebben in de omgeving inmiddels voldoende kontakten
om met name het laatste te kunnen regelen.
In 2012 hebben wij in het voorjaar voor een saxofoonkwartet uit Nederland een
mooie maaltijd en concert georganiseerd op Montesoffio zelf en in 2015 in het
theater van Mondavio. Zij hebben hier toen een week bij ons gelogeerd en
gerepeteerd. We kenden hen via het Amstel Strijkers Ensemble, die hier - bijna
voltallig (ca. 26 pers.) - in de meivakantie van 2010 en 2012 hebben gerepeteerd
en opgetreden in naburige kerken. Zoiets willen wij graag vaker organiseren in het
voor- of najaar op Montesoffio.
Wanneer, hoeveel, hoe lang
In verband met beschikbare ruimte en de prijzen op Montesoffio, het weer en concurrerende
evenementen in de omgeving, zijn het voor- en najaar (mei, juni en september) de beste tijd om te komen.
Dan zijn er ook meer mogelijkheden voor grotere groepen. Een en ander hangt natuurlijk vooral af van de
bereidheid om kamers te delen.
De vorige keren bleven de muzikanten 5 tot 7 dagen op Montesoffio, om eerst te kunnen repeteren en
van het landgoed te kunnen genieten, voordat opgetreden werd. Bij ons op het terrein kunnen we een
concert door-de-week organiseren, voor de gemeenten hebben vrijdag en/of zaterdag de voorkeur.
Het aantal dagen staat dus open, maar om wat meer mogelijke concertdata te hebben is vier tot vijf
dagen wel aan te raden. Wellicht is aankomst en vertrek het meest economisch te koppelen aan de
vliegdata van Ryanair vanuit Weeze naar Ancona (ma en vrij) of Bologna (alle dagen van de week), of
met Transavia vanuit Eindhoven naar Bologna (di, do en zo).
Onzekerheden en beperkingen
Over het aantal concerten waarop kan worden gerekend is geen absolute zekerheid te geven, maar er
kan in principe gerekend worden op één tot drie concerten. Voor concerten in naburige gemeenten zijn
we afhankelijk van de gemeenten, die al vaak hebben aangegeven graag wat te organiseren, mits dat
gebeurt op vrijdag of in het weekend. De optredens op Montesoffio hebben we natuurlijk zelf in de hand
en zullen in principe op donderdag zijn. In voorgaande jaren hebben de Amstel Strijkers drie concerten en
het saxofoonkwartet één concert gegeven, omdat zij hier niet in het weekend konden zijn. Er is natuurlijk
ook wel wat voorbereidingstijd nodig om iedereen te mobiliseren en de ervaring leert dat de Italianen pas
op het allerlaatste moment in actie komen… Praktisch gezien kunnen we daarom maar één keer in het
voorjaar en 1x in het najaar concerten organiseren, maar muzikanten zijn natuurlijk ten alle tijde welkom!
Waar ook rekening mee moet worden gehouden zijn auteursrechten. Als er muziek wordt gespeeld van
componisten die korter dan 75 jaar geleden overleden zijn, zijn wij verplicht auteursrechten te betalen als
er opgetreden wordt op ons landgoed. Op zich is dat nog wel te overzien (75,- euro o.i.d.), maar wij
hebben zelf geen zin in de papieren rompslomp, dus op Montesoffio kan voor het publiek alleen oudere
muziek worden gespeeld. Voor de concerten buiten het landgoed is dat geen probleem.

De kosten
Ons uitgangspunt is dat muziek op Montesoffio ons in ieder geval niets mag kosten en dat wij in principe
de verhuur en de maaltijden er aan overhouden. Wij zullen ons uiterste best doen concerten
georganiseerd te krijgen die de muzikanten ook iets opleveren, naast de onvergetelijke ervaring, de
inspiratie, het vakantiegevoel en het plezier dat hier zal worden beleefd.
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Verblijf en maaltijden
Voor de overnachtingen en eventuele maaltijden (ontbijt, lunch of avondeten) vragen we in principe de
gebruikelijke vergoeding (resp. 7,00, 7,50 en 20,00 euro p.p., incl. drank). Als (daarnaast) gewoon met ons
wordt meegegeten ‘wat de pot schaft’, kost dat 10,00 euro p.p. incl. drank.
De huur van de appartementen of kamer(s) is in grote mate afhankelijk van het seizoen (laag, midden of
hoogseizoen) en andere factoren, zoals: welk(e) appartement(en) e/o B&B kamer(s), hoeveel dagen,
hoeveel personen en worden kamers gedeeld of niet. Wij zullen een zo gunstig mogelijk aanbod doen, in
principe uitgaande van onze laagseizoenprijzen (zie www.montesoffio.com).
Als kamers worden gedeeld zullen de kosten natuurlijk veel lager zijn en met veel mensen kan ook een
aantrekkelijkere prijs gemaakt worden voor de maaltijden. Als gekozen wordt voor een B&B kamer is het
ontbijt inclusief en als gekozen wordt voor een appartement, kan natuurlijk zelf worden gekookt en kan
helemaal zelf worden bepaald hoeveel dat mag kosten. Voordeel van een (groter) appartement is ook dat
je meer ruimte(s) hebt om te repeteren.
Overige kosten
Belangrijkste overige kosten waar rekening mee moet worden gehouden, zijn natuurlijk de reiskosten.
Als je met vier personen reist, is het waarschijnlijk het goedkoopst om met de auto te komen, mits
onderweg niet wordt overnacht, want dan ben je sneller en goedkoper uit door te vliegen. Het meest
economisch kan worden gevlogen met Ryanair vanuit Weeze naar Ancona (ma, wo en vrij) of Bologna
(alle dagen van de week), of met Transavia vanuit Eindhoven naar Bologna (di, do en zo). Tegen hele
gunstige prijzen kan vervolgens op het vliegveld een auto worden gehuurd, of wij halen je op van het
vliegveld in Ancona of het treinstation van Fano, maar dan ben je de rest van de tijd ook afhankelijk van
ons. Als er veel en/of grote instrumenten mee moeten dan is eigen vervoer bijna onoverkomelijk.
Het mooist is natuurlijk als je ook nog één of meer andere activiteiten kan ontplooien in Italië, zoals het
meedoen aan een concours of optreden in een ander deel van Italië.
Opbrengsten
Als alles goed gaat is er ook wel wat te verdienen voor de
muzikanten. Naast dat de gemeenten aan de muzikanten
meestal een maaltijd aanbieden, hoeft van hen niet meer
verwacht te worden. Entreegeld is ongebruikelijk in de huidige
crisistijd en maakt de kans op een mooie opkomst kleiner. Het
kwartet dat hier in 2012 was, kwam echter geheel uit de kosten
(i.c. de huur van het appartement) met de opbrengst van de
maaltijd die wij hier voor het publiek hadden georganiseerd én
hun concert hier. Toen hebben we de bezoekers bij aankomst
om een eigen bijdrage gevraagd en na afloop van het optreden
zijn de muzikanten met de pet rond gegaan (wat ook na andere optredens zou kunnen). Na aftrek van
onze onkosten aan de maaltijd (die garant stond voor een grotere opkomst), hielden ze nog voldoende
over voor de huur van het appartement. Als er drie optredens kunnen worden geregeld, is zo’n 200 - 250
bezoekers wel te bereiken, maar wat zij vrijwillig gaan bijdragen blijft de vraag tot na afloop. Voor een
kleinere groep met een lage huursom zal het zeker makkelijker zijn om dit op deze manier terug te
verdienen en wellicht kan Montesoffio delen in het risico, als de opbrengsten tegenvallen.
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