
RS MUSIC
Wij staan voor informeren, inspireren en verbinden.

Gezamenlijk vergroten wij als bewuste ondernemers onze kracht
én die van Ars Musica

Het Ars Musica Ondernemersnetwerk informeert, inspireert en

verbindt bewuste ondernemers met elkaar. Hiermee vergroten
wij onze kracht èn die van Ars Musica.

Circa vijftien ondernemers zijn aItid. Met dit lidmaatschap
ondersteunen wij Ars Musica. Ats Netwerk opereren we vanuit de

intrinsieke motivatie elkaar als ondernemers te helpen
èn we dragen Ars Musica als muzikaaI instituut een warm hart
ro e,

Ars Musica draagt klassieke muzikale schatten over van generatie
op generatie vanuit liefde, passie en overtuiging. Dit is een

missie die we als ondernemers van harte ondersteunen.
Kennisoverdracht, oog voor elkaar, bijzondere events die mensen
raken:dat zij n waarden die we waarderen en waaraan we willen
bijdragen. AIs'bewust ondernemer' heb je bij ons de gelegenheid

om cottega's te ontmoeten via ons Ondernemersnetwerk.
We inspireren etkaar door het onder de aandacht brengen van

onze producten, door ondersteuning en advisering bij het
ontwikkelen van nieuwe initiatieven en we behandeten
verschitlende vragen op het gebied van bewust ondernemen en

Ieiderschao.

KLINKENB
LEIDERSCHAP

Een actieve workshop om zetf te

ervaren wat het teiden van een

orkest betekent

Een goede leider weet ondere mensen te

inspireren, vertrouwen en bezieling uit
te stralen, flexibel en creqtíef te zijn en

voordeel te holen uit veranderingen.

Eigenschoppen die juist ook possen bij
het dirigeren von een orkest.

ln de workshop "Klinkend Leiderschop"

krijgen managers en ondernemers de

gelegenheid om hun leiderschap te lqten
zien in een situotie buiten hun

comfortzone. Een topervarlng, aldus veel

deelnemers die deze workshop gevotgd

hebben.

Leden vqn het Ondernemersnetwerk

krijgen voorrang op deelnome oon deze

wo rksho p,



ARS MUSIEA:t|NS VERHAAL
door Patrick van der Linden (Artistiek Leider)

Muziek is ats geen ander in staat mensen te raken. Zij speett

een belangrijke rotin het leven van alledag: ze bezit de

bijzondere kracht om mensen bij zichzetf èn elkaar te
brengen. Op die manier is muziek direct van invloed op de

kwaliteit van ons Ieven.

Ars Musica ziet het als haar missie hoogwaardige klassieke
muziek over te dragen van generatie op generatie. Zo maken

we muziek en zo bepalen we ons beleid. Als christelijke
musici willen we onze talenten ontwikkelen en benutten om

hoge kwaliteit te Ieveren en daarmee dienstbaar te zijn aan

de veelzijdige boodschap die door goede muziek kan worden

overgebracht aan een breed publiek.

ff Don't onty practice your

art, but force your way

into its secrets, for it and

knowledge can raise men

to the divine.
- L. van Beethoven tl


