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De stichting Halbertsma-Santee Thedinga is een muziekfonds dat in 2016 bij 
testament werd opgericht na het overlijden van de Amsterdamse musicus Justus 
Halbertsma. Het doel van de stichting is om financiële steun te verlenen aan 
musici en componisten, in de vorm van bijdragen aan kleinschalige concerten en 
muziekprojecten of hulp bij de aanschaf van muziekinstrumenten.  
In het jaar 2019 heeft de Stichting Halbertsma-Santee Thedinga de ANBI-status 
gekregen. De stichting beschikt over een website waarop alle informatie over het 
fonds en de ANBI-status is te vinden. (www.halbertsma-santee.nl ).  
In de traditie van ‘Justus concerten’ organiseerde de stichting eind 2019 een 
drukbezocht concert in Amsterdam, met als doel om meer naamsbekendheid 
voor het fonds te krijgen.  
 
De stichting honoreerde in 2019 de volgende aanvragen:  
 

- Het Rietveld Ensemble, een kamermuziekensemble van oud-orkestmusici 
en solisten, geeft gratis toegankelijke concerten met divers en minder 
vaak gespeeld repertoire in kerken in Utrecht en Amsterdam (Begijnhof).  

 
- Playing the Cathedral is een meerjarig project van de Oude Kerk in 

Amsterdam, dat dit jaar is gestart. De Oude Kerk kent een rijke 
geschiedenis van componisten – waaronder J.P. Sweelinck - die speciaal 
voor de kerk muziekstukken schreven. Om deze traditie nieuw leven in te 
blazen, wordt gestreefd naar een reeks compositieopdrachten die 
afgestemd zijn op de bijzondere akoestiek van de Oude Kerk. Hierbij 
speelt ook het onlangs gerestaureerde orgel een prominente rol.  

 
- SoWhat Kinderconcertserie (2019-2020) in Amsterdam-Noord.  

Een serie laagdrempelige concerten, waarin jonge kinderen op speelse 
wijze en met veel interactie in aanraking komen met diverse soorten 
muziek (klassiek en jazz) en allerlei instrumenten.  

 
De toekenning van de ANBI status heeft in de tweede helft van het jaar tot een 
toename van de aanvragen geleid. De stichting verwacht dan ook voor het jaar 
2020 meer aanvragen te kunnen honoreren, conform de doelstelling van de 
stichting. 
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