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PERSBERICHT 
 

Michiel Borstlap Brand Ambassador van Oostwegel Collection 
Valkenburg aan de Geul, 12 juli 2021 
 
Gevierd concertpianist en componist Michiel Borstlap is de nieuwe ‘muziekambassadeur’ van Oostwegel 
Collection. Hij is de eerste die deze rol vervult in de historie van het familiebedrijf. In deze nieuwe rol zal 
hij diverse bijdragen leveren aan de merkbeleving van Oostwegel Collection. 
 
Gallery Play Media, Michiel Borstlap’s onderneming, zorgt voor zorgvuldig samengestelde muziekafspeellijsten in 
alle vier de huizen van Oostwegel Collection. Deze samenwerking voegt voor de gasten een extra zintuiglijke 
ervaring toe aan een verblijf in de hotels en restaurants. 
 
Het partnership wordt gelanceerd en gevierd door middel van een reeks diner- en lunchevenementen die 
muzikaal begeleid worden door Michiel. Deze unieke ervaring is alleen op reservering toegankelijk van zondag 11 
tot en met zaterdag 24 juli op het terras van restaurant Les Salons op landgoed Château St. Gerlach. 
Château St. Gerlach zal door Michiel als uitvalsbasis gebruikt worden om inspiratie op te doen voor zijn nieuwe 
nummers, die hij zal componeren tijdens zijn verblijf. 
 
Camille Oostwegel zegt: “Het is een eer dat Michiel Borstlap onze eerste Brand Ambassador wil zijn. Wij kijken 
enorm uit naar het verder uitbouwen van onze samenwerking en de reeks muzikale diners en lunches op 
Château St. Gerlach”. 
 
Deze bijzondere reeks diners en lunches wordt op zaterdag 24 juli afgesloten met een speciaal evenement 
tussen 16.00 en 17.30 uur. Tijdens dit evenement zal Michiel Borstlap zijn nieuwste nummer voor het eerst ten 
gehore brengen en zal hij zijn nieuwe boek ‘The Piano Collection’ signeren. 
 
In de toekomst zal de samenwerking verder worden geïntensiveerd met onder andere masterclassdiners en zal 
Michiel Borstlap op frequente basis bij evenementen in de huizen te gast zijn. 
 
Michiel Borstlap over zijn ambassadeurschap: ”Als Artistiek Directeur van Gallery Play Media ben ik 
verantwoordelijk voor de muzikale beleving in elk huis van Oostwegel Collection. Sinds vele jaren is het voor mij 
een voorrecht om tijd door te brengen op Château St. Gerlach, zowel voor professionele als recreatieve 
doeleinden. Dit instituut voor gastvrijheid is een van de beste in zijn klasse en is voortdurend op zoek naar betere 
dienstverlening. De samenwerking met mijn bedrijf Gallery Play Media past als een handschoen, omdat beide 
partners de wil hebben om hun eigen vak te verkennen en daarin uit te blinken". 
 
Over Michiel Borstlap 
Michiel Borstlap is een Nederlandse pianist, componist en producer met een grote staat van dienst. Hij heeft een 
internationale reputatie opgebouwd als virtuoze pianist die jazz mengt met klassieke en eigentijdse invloeden. Hij 
trad op in 82 verschillende landen. Hij ontving vele prijzen, waaronder die voor Beste Solist op de Europa Jazz 
Contest, de prestigieuze Thelonious Monk Composers Award (als eerste niet-Amerikaan), een Gouden Kalf en 
een Edison Award. Ook had Borstlap vele samenwerkingen met artiesten zoals Herbie Hancock, Ludovico 
Einaudi, Gino Vannelli en recent met Joris Voorn. Borstlap speelde in alle grote concertzalen van Nederland en 
sinds 1994 op vele edities van het North Sea Jazz Festival. Hij schreef zelfs een boek over zijn avonturen die hij 
beleefde tijdens het componeren en uitvoeren van zijn Opera in Qatar welke hij in recordtijd componeerde in 
opdracht van de Emir van ’t golfstaatje. 
Voor meer informatie: www.michielborstlap.com  
 
Over Oostwegel Collection 
Oostwegel Collection is een Limburgs familiebedrijf dat staat voor inspirerend, vakmanschap en gastvrijheid. 
Deze drie begrippen worden tot leven gebracht door drie pijlers: mens, locatie en gastronomie. Sinds begin 2020 
is Camille Oostwegel eigenaar en algemeen directeur van de onderneming. Hij trad hiermee in de voetsporen van 
zijn vader Camille Oostwegel sr. die in 1980 met veel passie en zorg begon aan het restaureren en 
herbestemmen van Rijksmonumenten. Inmiddels bestaat het bedrijf uit: Château Neercanne, Winselerhof, 
Château St. Gerlach, Kruisherenhotel Maastricht en het concept Villas & Residences.  
Voor meer informatie: www.oostwegelcollection.nl 
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