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Stichting The Mystifiers heeft als doel om mensen in hun
kracht te zetten en te verbinden door middel van muziek. En
een brug te slaan tussen de professionele muziekindustrie en
de sociale (muziek)sector. We willen de dagelijkse uitdagingen
van muzikanten die te maken hebben met psychosociale
problematiek en dakloosheid, helpen verlichten. 

We organiseren artistieke programma’s die deuren openen
voor deelnemers om weer aansluiting te vinden bij de
samenleving. Onze programma's dragen bij aan sociale
cohesie door cultuurparticipatie. We begeleiden en stimuleren
lokaal talent om nieuwe artistieke vaardigheden te
ontwikkelen en performance-ervaringen te bieden. We sluiten
hiermee aan bij actuele ontwikkelingen in de geestelijke
gezondheidszorg, waarbij begeleiding op maat en het
stimuleren van talent het zelfvertrouwen vergroten, waardoor
(zelf)stigmatisering vermindert en de route terug naar
volwaardig meedraaien in de maatschappij eenvoudiger wordt.

We streven naar inclusie van àlle muzikanten en zijn van
mening dat onze deelname   aan diverse muzikale
gemeenschappen bijdraagt aan een noodzakelijke verandering
in onze samenleving. Door goed te luisteren naar alle
behoeften van al onze deelnemers ontwikkelen we gedeeld
eigenaarschap en artistieke relevantie en streven we ernaar
waardigheid terug te brengen.

M I S S I E  E N  V I S I E1 .

Stichting The Mystifiers zet stevige stappen in verduurzaming van de activiteiten. Wij zoeken naar nieuwe werkwijzen om grotere
betekenis te geven aan het sociaal-artistieke werk dat het hart van onze activiteiten vormt, waarmee we een impuls geven aan een
beweging die in hoge mate bijdraagt aan projecten om de doelgroep een volwaardige plek in de maatschappij te bieden. Daarmee
dragen wij bij aan het ontwikkelen van een nieuwe omgeving om rondom muziek en leren, waarbij onafhankelijkheid en
gelijkwaardigheid centraal staan. 

We zijn onderdeel van een netwerk van verwante initiatieven, waarmee we samenwerken aan uitbreiding naar andere plekken in
Nederland, en aan uitwisseling met andere muzikanten, om zo veel mogelijk mensen volwaardig mee te laten draaien in de
maatschappij. In dat landelijke netwerk zitten zowel professionele culturele organisaties die programma's bieden rond gelijkwaardig
muziek maken met mensen met een psychische kwetsbaarheid, als zorgorganisaties die de kracht van muziek op niet-
therapeutische basis in willen zetten voor herstel van cliënten.



accepteren dat anderen iets met jouw idee doen;
alle dagen (en op tijd) komen;
creativiteit inbrengen en delen;
werken in een groepsverband;
communiceren;
volhouden;
nuchter blijven.

Stichting The Mystifiers werkt met Amsterdamse
amateurmuzikanten die te maken hebben met psychosociale
problematiek. Een deel van deze amateurmuzikanten is tijdelijk
in meer of mindere mate de controle over hun leven verloren.
Zij worden na een dak- of thuisloos bestaan door verschillende
Amsterdamse organisaties ondersteund in hun streven om de
regie over hun leven terug te nemen en volwaardiger deel uit
te maken van de samenleving. 

Deze groep muzikanten bestaat uit kwetsbare mensen die min
of meer buiten de maatschappij staan en zich onderaan de
sociaal- economische ladder bevinden. Hierdoor maken zij
hooguit individueel muziek, zonder andere muzikanten en
zonder publiek; bij gebrek aan netwerk daarvoor, maar ook
door gebrek aan middelen om bijvoorbeeld muzieklessen te
volgen. Veel voorkomende kenmerken van deze muzikanten
zijn dat zij een laag of negatief zelfbeeld hebben, en een (zeer)
beperkt sociaal netwerk. 

Een aantal gemeenschappelijke uitdagingen voor deze
muzikanten zijn:

The Mystifiers werkt met een sterk netwerk van organisaties
om deze cliënten te ondersteunen in het leren van nieuwe
artistieke en professionele vaardigheden, hun creatieve ideeën
te delen en ze deel uit te laten maken van een internationaal
netwerk van muzikanten. Het creëren van eigen muziek in een
setting waarin iedereen gelijkwaardig meedoet komt ten goede
aan hun dagelijks functioneren; deelnemers worden als
muzikant benaderd, niet als cliënt. 

2 .  D O E L G R O E P

Omdat The Mystifiers draait om creativiteit, ervaren de
deelnemers het gevoel van regie over het proces en
eigenaarschap van het eindproduct. Zij bepalen samen wat
er gemaakt wordt en hoe het gaat klinken. De groep is heel
divers; daardoor ontstaat hele diverse muziek.

Het resultaat is zelfontplooiing. Uiteraard op muzikaal
gebied. Maar deelname biedt ook (en dat is even
belangrijk) vooruitgang in een groepssetting, in een sociale
omgeving, in zelfvertrouwen, in persoonlijke ontwikkeling
en in organisatievaardigheden. Daarnaast geeft deelname
aan een project een gevoel van saamhorigheid,
vriendschap en familie, vaak een ontbrekend element in de
levens van de cliënten. Onderdeel zijn van The Mystifiers
vormt echt een rode draad door het leven van de
deelnemers.

"Ik heb vooral geleerd dat grenzen en verschillen tussen
mensen wegvallen.  Begeleider, cliënt, student, professioneel
musicus... we are all the same! De taal van muziek is een
universeel. Een podium bieden aan onze doelgroep op deze
manier werkt helend. Muziek is de sleutel. The Mystifiers heeft
zich hiermee ruimschoots bewezen in de
herstelondersteunende zorg.”    

      Glenn van den Berg,, persoonlijk begeleider HVO-Querido

 Bij onze kwetsbare doelgroep ligt isolatie en eenzaamheid
op de loer. Het is van belang juist in deze tijd muzikanten
te blijven betrekken bij hun muziekprojecten zoals The
Mystifiers. 

                     Lies Schilp, coördinator muziek HVO-Querido



3 .  H E T  C O L L E C T I E F

Maaike vd Linde Artistiek leider
"Ik ben muzikant en workshopleider. Ik heb de afgelopen 7  jaar
als fluitiste in het internationale gezelschap Stargaze gespeeld
met wie ik door heel Europa optreed. Daarnaast geef ik
muziekworkshops en leid ik sociaal maatschappelijke
muziekprojecten. Ik ben betrokken bij Mimic Muziek, een
organisatie die muziek verzorgt aan het bed in ziekenhuizen. En
heb het Art Root Collective opgericht i.s.m. stichting De
Vrolijkheid en het Neflac, dit is een project voor muzikale
jongeren uit AZCs en hun Nederlandse leeftijdsgenoten".

“Als projectleider co-creëer en leid ik projecten met
maatschappelijke relevantie en impact. De afgelopen jaren heb ik
veel ervaring opgedaan met het opzetten en managen van
verschillende sociaal-culturele projecten en projecten in het
onderwijs. 

Bij de The Mystifiers houd ik mij bezig met de zakelijke leiding en
de verdere professionalisering van de stichting en het opzetten
en leiden van projecten.

"I am a drummer, composer and socially driven music
maker. I create and produce new music for a variety of
contexts, people and places. I take pleasure in bringing
people together to make noise.  

Over the last 20 years I have worked around the world
performing and co-making with bands, artists,
orchestras and in a wide range of social engagement
settings. I am co-founder of WW Records and WW
Publishing and I am a core-faculty member of the NAIP
European Music Masters, exploring new processes in
co-creation and collaborative, inter-disciplinary
practice.""

Anne van Egmond  Projectleider

Guy Wood Artistiek leider

The Mystifiers als groep is een creatief collectief van Amsterdamse musici met allemaal verschillende achtergronden: lokale
enthousiastelingen, beginners, conservatoriumstudenten en professionele musici. We werken samen met o.a. HVO-Querido om
amateurmusici met een achtergrond van psychosociale problematiek in contact te brengen met andere musici en met een
publiek.

Het collectief co-creëert muziek in een inspirerende setting waarin iedereen vanuit gelijkwaardigheid deelneemt. Door samen te
componeren en te produceren als een groot ensemble, het erkennen van individuele muzikale behoeften en het streven naar
artistieke kwaliteit, dragen we in belangrijke mate bij aan het psychisch welzijn en het dagelijks functioneren van de deelnemers.

We zetten de verbindende kracht van de Amsterdamse cultuursector in door op goede locaties professionele artiesten op basis
van gelijkwaardigheid te combineren met de talenten van onze deelnemers. Onze optredens brengen verschillende werelden bij
elkaar om te laten zien dat we niet zo verschillend zijn. Het ensemble belicht en viert de niet-vertegenwoordigde musici van
Amsterdam, brengt sociale inclusie onder de aandacht van een breder publiek en helpt de culturele sector als geheel te
verrijken.

Diana Krabbendam Voorzitter Lucine Schipper Penningmeester

4 .  A C H T E R  D E  S T I C H T I N G

Lucines hart ligt bij het toegankelijk maken van muziek voor
iedereen. Met oog en oor voor ieders behoeften, smaak,
achtergrond en mogelijkheden. Op het snijvlak van Muziek en
Maatschappij ontwikkelt zij vanuit haar eigen bedrijf programma’s,
adviseert zij organisaties, en leidt zij projecten. Zij was daarvoor
o.a. concertprogrammeur bij TivoliVredenburg.

Directeur en mede oprichter The Beach:
samen ontwerpen van situaties (inclusief plaatsen,
platforms, evenementen, tools, processen) voor
collaboratief ontwerp en reflectie om nieuwe paden
te creëren voor sociale en duurzame ontwikkeling

Ondernemend en met een passie voor technologie,
dienstverlening en de stad Amsterdam. Al ruim 10
jaar werkzaam in diverse rollen en functies voor de
Bestuursdienst van de Gemeente Amsterdam.  
En daarnaast freelance muzikant, saxofonist bij RTL
Lounge Live en trotse eigenaar Joshua's Tree
Entertainment (JTE)

Joshua Serrao  Secretaris



The Mystifiers x Marktmaal Sessions

Wij werken ook samen met Stichting MarktCentraal om
Amsterdammers rond eten en muziek met elkaar te
verbinden. In de Markthallen wordt door stichting
MarktCentraal wekelijks in samenwerking met het
beroemde culinaire avonturiersbedrijf Mr. Kitchen het
MarktMaal georganiseerd, een eenvoudige maaltijd die
buurtbewoners met elkaar komen opeten.

Wekelijks worden lange aanschuiftafels neergezet waar een
betaalbare daghap te nuttigen valt. Gekookt door, met en
voor de buurt: van student, alleenstaande, familie, hipster,
verdwaalde toerist, Food Center employee tot verre buur
met gezonde trek. Wie geen geld maar wel trek heeft kan
altijd informeren of er een MaatjesMaal extra is afgerekend
door draagkrachtiger gasten. Van oktober 2021 tot en met
februari wordt het MarktMaal maandelijks opgeluisterd door
muziek van The Mystifiers.

Werken in en vanuit de Markthallen draagt bij aan sociale
cohesie tussen buurtbewoners, kunstenaars en
ondernemers en in hoge mate aan de sociale inclusie van
onze bandleden. We vinden het belangrijk om ook in de
rest van de stad aanwezig te zijn, en ook daar de
deelnemers aan onze projecten te verbinden met hun eigen
omgeving, en reizen kriskras door de stad om met onze
amateurmuzikanten in en om hun huis/ stadsdeel muziek te
maken. We werken daarbij samen met studio’s en
repetitieruimtes in verschillende stadsdelen, zoals
Volkshotel, Zaal 100, Helicopter Studio’s en Podium Zuidoost.

Stichting Marktcentraal

5 .  P A R T N E R S

Inlopen: laagdrempelige muziekactiviteiten waar
cliënten aanwezig kunnen zijn om mee te spelen of te
luisteren;
Meedoen: bands, optredens en muzieklessen voor de
cliënten die meer willen en kunnen;
Leer/werktrajecten: op maat gemaakt voor bands en
individuele cliënten waarbij de focus ligt op toeleiding
naar betaald werk.

HVO-Querido richt zich op maatschappelijke opvang en
geestelijke gezondheidszorg en ondersteunt mensen in
een kwetsbare situatie in hun streven om – opnieuw – de
regie over hun eigen leven te krijgen en volwaardig deel
uit te maken van de samenleving. 

Veel van onze deelnemers worden in hun dagelijks leven
begeleid door HVO-Querido. Daarmee is HVO-Querido
onze belangrijkste samenwerkingspartner. De rol van
HVO-Querido krijgt vorm in het werven van tien van hun
cliënten die kunnen deelnemen aan alle programma-
onderdelen en het voorzien van specialistische
begeleiding van die cliënten. 

Het muziekprogramma van HVO-Querido kent de
volgende speerpunten: 

De projecten van The Mystifiers voor 2021-2022 sluiten
daar uitstekend bij aan. The Mystifiers zullen bij de
speerpunten Meedoen en de Leer-/werktrajecten cliënten
professioneel ondersteunen in het bereiken van hun
muzikale doelen.

" Bij HVO-Querido geloven we dat iedereen er toe doet én
geloven we in ieders kracht. Het zoeken naar manieren
van werk en participeren (meedoen) is daarom altijd
onderdeel van de ondersteuning die we bieden. Werk,
participatie of opleiding helpt cliënten om hun leven
betekenisvoller te maken. Het biedt mensen perspectief,
zingeving, structuur en richting en draagt bij aan preventie
en het voorkomen van decompenseren. Iedereen wil erbij
horen, gezien worden en waardering krijgen.

De afgelopen jaren hebben wij gewerkt met The Mystifiers
en we zijn onder de indruk van de manier waarop cliënten
gestimuleerd worden om hun muzikale grenzen te
verleggen. De leiders van The Mystifiers zijn innovatief,
professioneel, creatief en hebben affiniteit met de
doelgroep". 

                    Lies Schilp, coördinator muziek HVO-Querido

HVO-Querido 



2017/2018  Mystifiers intensives

Een samenwerking met HVO-Querido waarin amateur-
muzikanten, professionele musici en conservatorium-
studenten een week intensief samenwerkten. Alle
deelnemers werden aangemoedigd om met hun eigen
muzikale ideeën te komen. Gezamenlijke composities
ontstonden   ter plekke en werden aan het einde van de
week gepresenteerd. 

2020  No City Walk 

Audiovisuele installatie samen met Desiré v/d Berg, als
aanvulling op De mis van Pynarello op kerstavond. Een
poëtische mis over duisternis, sterren en onze plek in het
universum, geïnspireerd door Jean Philippe Rameau's
Castor & Pollux.

2019  Saints & Astronauts

Een serie films gemaakt door The Mystifiers samen met
beeldend kunstenaar Desiré van den Berg. Gecreëerd en
ontwikkeld als een collectief door middel van workshops,
studiosessies en film-opnames op locatie, presenteerde
Slow Down Amsterdam een serie van 'vertraagde verhalen'
die niet vertegenwoordigde mensen en plaatsen in
Amsterdam belichtten en vierden. De serie bied een unieke
kans voor het publiek om de stad te ervaren vanuit het
perspectief van The Mystifiers. Bekijk hier Slow Down
Amsterdam.

2020  Slow Down Amsterdam

6 .  P R O J E C T E N

In samenwerking met STEIM en Soundtrackcity, nodigen we
je uit om met ons te vertragen en je te concentreren door
simpelweg te luisteren. ‘NO City Walk’ is een
audiowandeling die wordt verteld met stadsgeluiden,
reflecties en muziek in quarantaine door de bandleden van
The Mystifiers. Je kunt No City Walk hier beluisteren.

2021 - 2022  The Marktmaal Sessions

Een samenwerking met Stichting MarktCentraal om
Amsterdammers rond eten en muziek met elkaar te
verbinden. In de Markthallen wordt door stichting
MarktCentraal wekelijks in samenwerking met het
beroemde culinaire avonturiersbedrijf Mr. Kitchen het
MarktMaal georganiseerd, een eenvoudige maaltijd die
buurtbewoners met elkaar komen opeten.

Wekelijks worden lange aanschuiftafels neergezet waar een
betaalbare daghap te nuttigen valt. Gekookt door, met en
voor de buurt: van student, alleenstaande, familie, hipster,
verdwaalde toerist, Food Center employee tot verre buur
met gezonde trek. Wie geen geld maar wel trek heeft kan
altijd informeren of er een MaatjesMaal extra is afgerekend
door draagkrachtiger gasten. Iedere maand wordt het
MarktMaal opgeluisterd door muziek van The Mystifiers.

https://vimeo.com/channels/1606928
https://www.coronaindestad.nl/slowdown-amsterdam-part-one-2/


7 .  A M B I T I E S

2022  The Mystifiers Tour 

Amsterdam Roots festival (juni 2022) 
Melkweg (juli 2022)
Paradiso (augustus 2022)
Ritme van de Stad (september 2022)
Muziekgebouw aan het IJ (november 2022)

Omdat er tijdens de Marktmaal Sessions fantastische muziek is ontstaan, die het meer dan waard is om door een
grote publiek gehoord te worden, gaan we met alle deelnemers die daar aan toe zijn op pad om op te treden op
serieuze en ambitieuze plekken. Daarmee realiseren we onze ultieme doelstelling: het voor een breed publiek
zichtbaar maken van een groep onderbelichte, talentvolle muzikanten, en het op een inclusieve manier verbinden
van de sociale en de culturele sector. 

The Mystifiers Tour wordt daarmee een vervolg op het gezamenlijke repertoire dat tijdens The Marktmaal Sessions is
gemaakt en uitgevoerd. Daar waar tijdens The Marktmaal Sessions is gecreëerd en uitgevoerd in een afgebakende
omgeving in context van Marktmaal, zetten we met The Mystifiers Tour stevig in op de verbinding tussen de
professionele muziekindustrie en de sociale muzieksector en het bereiken van een breder publiek.

Dat doen we door The Mystifiers te presenteren op plekken waar zij doorgaans niet zichtbaar zijn voor een groter
publiek. We werken samen met en treden op met gevestigde artiesten, festivals en locaties. We zijn in contact met
gevestigde namen om een gastoptreden in hun eigen concertagenda te regelen en daarnaast benaderen we zelf
festivals en zalen. The Mystifiers zullen de ene keer een volwaardig optreden verzorgen, de andere keer meespelen
met 1 of 2 nummers van bekende artiesten, of een voorprogramma bij een concert van zo'n artiest verzorgen.

Vanaf maart tot en met oktober 2022 wordt er maandelijks gerepeteerd om repertoire te verfijnen en aan het
scherpen. En om opgedane (artistieke) vaardigheden te verdiepen.

Tussen juni en oktober 2022 treden we vijf keer op, waarbij we streven naar de volgende festivals en locaties:

2022 - 2024  

Wij hebben gemerkt dat de doelgroepen van onze projecten veel baat hebben bij, en behoefte hebben aan, langer
lopende projecten, en structurelere manieren van deelname. Dat blijkt uit evaluaties met de deelnemers en de
begeleidende organisaties. Daarom kiezen we er voor in te zetten op projecten en activiteiten die aan die wens
tegemoet komen en ons doel om cultuur toegankelijk te maken voor iedereen.



zorgorganisaties zoals de Regenbooggroep en het Leger des Heils.
conservatoria.
gevestigde culturele locaties zoals de Muziekgebouw en de Melkweg.
artiesten zoals: Gallow Street, Jungle by Night, Cello Octet.

We blijven hierbij nauw aansluiten bij actuele ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg, waarbij begeleiding
op maat en het stimuleren van talent het zelfvertrouwen vergroten, waardoor (zelf)stigmatisering vermindert en de
route terug naar volwaardig meedraaien in de maatschappij eenvoudiger wordt. 

We zetten in op een structurele subsidieaanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie met HVO Querido (maart
2022) om de huidige samenwerking en activiteiten te bestendigen en vorm te kunnen geven aan een langer lopend
en intensiever programma (ten minste twee jaar).

Daarnaast trekken we nieuwe partners aan, om zowel de doelgroep als het publiek uit breiden:

8 .  B E H E E R  E N  B E S T E D I N G  V A N  V E R M O G E N

subsidies en andere bijdragen;
schenkingen, erfstellingen en legaten;
alle andere verkrijgingen en baten.

Het strategisch adviseren van de directie.
Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.

Jaarlijks een begroting opstellen.
Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren.
Beheren van de gelden.
Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren.
De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere stichtingen of
initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting.
De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om
tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te
ontwikkelen en op te zetten.

Het vermogen van de StichtingThe Mystifiers zal worden gevormd door:

Stichting The Mystifiers heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het bestuur
bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een penningmeester. Bij de vervulling van hun
taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Stichting.

Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen
opgemaakt. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

De jaarrekening van Stichting The Mystifiers, de balans en de uitgaven worden altijd transparant gecommuniceerd op
de website van The Mystifiers: www.themystifiers.org

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting The Mystifiers:

https://www.themystifiers.org/

