Stichting La Vie sur Terre
Sinds 2001 ondersteunt Stichting La Vie sur Terre de projecten van Merlijn Twaalfhoven zakelijk en
productioneel. Doordat we klein en flexibel zijn, kunnen we projecten op onconventionele locaties, met
uiteenlopende partners en soms op korte termijn realiseren. Zo is het de afgelopen jaren gelukt om
projecten neer te zetten die niet binnen de gangbare infrastructuur van zalen en podia passen, waarmee
verbindingen ontstonden tussen werelden van sociaal-maatschappelijke activiteiten, professionals,
amateurkunst en jongeren. We werken momenteel met een vaste zakelijk leider en freelance producenten
en medewerkers.
1. Doel
De Stichting La Vie sur Terre is opgericht in 2001 door componist Merlijn Twaalfhoven, om projecten te
realiseren die het publiek opnemen in een totaalbeleving. Door het creëren van een ongedwongen setting
willen we kunst van haar voetstuk halen, versmelten met haar omgeving en zo een breed (en veelal
onervaren) publiek onderdompelen in een zintuiglijke ervaring. We zijn klein, onafhankelijk en flexibel en
werken regelmatig samen met grote organisaties. Hierdoor kunnen we vaak omvangrijke gebeurtenissen
veroorzaken, zonder last te hebben van de traagte die vaak eigen is aan gevestigde instellingen. Om in te
spelen op nieuwe ontwikkelingen, wordt een project daarom vaak op korte termijn gemaakt, nooit
herhaald en altijd aangepast aan de eigenschappen van een locatie.
2. Missie
Het organiseren en doen uitvoeren van kunstprojecten en voorts alles wat daarmede in de meest
uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
3. Activiteiten
- Het maken van publiciteit
- Het vinden van locaties
- Samenwerking tot stand brengen met personen en instellingen welke het bereiken van het doel mede
kunnen bevorderen.
- Het vinden van financiële steun bij de overheid, bij fondsen en het bedrijfsleven.
4. de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
I - Sterke composities uitbrengen die nieuwe visie op hedendaagse muziek uitdragen.
a. Eigenzinnige benadering van koorzang bekend en toegankelijk maken.
b. Symphonie voor Iedereen bij orkesten bekend maken
c. Enkele kamermuziek-composities met steengoede musici uitbrengen
II - Drempels wegnemen voor jonge musici die idealistische projecten willen ondernemen.
a. Netwerk en methode “A Sharing Academy” opbouwen
b. Team van betrokkenen die workshops en colleges kunnen geven
5. een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en
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