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1. Wie	we	zijn	

	
1.1	 	 Het	DNA	
Het	 Grachtenfestival	 heeft	 een	 sterke	 eigen	 signatuur	 door	 het	 benutten	 van	 de	 stad	 als	 podium	 voor	 jong	muzikaal	
talent.	 Niet	 alleen	 het	 historisch	 erfgoed,	maar	 ook	 nieuwe	 architectuur	 en	 locaties	 die	 normaliter	 gesloten	 zijn	 voor	
publiek.	 	Het	festival	stimuleert	daarmee	de	ontdekking	van	zowel	de	stad	als	dat	jonge	muzikale	talent	door	een	groot	
publiek.	Het	Grachtenfestival	is	een	publieksfestival	pur	sang	maar	ook	de	spreekwoordelijke	springplank	voor	jong	talent	
in	klassieke	muziek	en	jazz.	Het	Grachtenfestival	ontdekt	en	lanceert	en	helpt	hen	op	verschillende	manieren	bij	de	start	
van	 hun,	 niet	 zelden,	 veelbelovende	 carrière.	 Het	 publiek	 bieden	 we	 een	 unieke	 muzikale	 beleving	 verrijkt	 met	 de	
verhalen	van	het	historisch	erfgoed.	Deze	ingrediënten	vormen	de	ruggengraat	van	het	festival.		
	
Missie	Grachtenfestival		
-	 biedt	 jonge	 musici	 in	 de	 klassieke	 muziek	 en	 jazz	 een	 uniek	 podium	 om	 op	 te	 excelleren	 en	 zich	 te	
	 presenteren	aan	zowel	een	groot	en	relatief	jong	publiek	als	aan	professionals	uit	de	muziekwereld.		
-		 weet	met	een	innovatief	programma	en	een	aansprekende	presentatie	op	overtuigende	wijze	een	grote,	brede	en	
	 ook	jongere	doelgroep	voor	klassieke	muziek	en	jazz	te	bereiken.			
-		 gebruikt	als	 geen	ander	het	 (wereld)erfgoed	van	Amsterdam	als	het	podium	voor	muziek	en	als	 laagdrempelige	
	 concertzaal	van	het	grote	publiek.			
	
1.2	 	 Kernactiviteiten	
Het	 Grachtenfestival	 is	 een	 van	 de	 grootste	 concertorganisatoren	 van	 Nederland	 met	 ongeveer	 250	 concerten,	
voorstellingen	en	een	gedegen	randprogrammering	van	radio-uitzendingen,	workshops	en	lezingen	tijdens	het	festival	en	
de	organisatie	van	het	Grachtenfestival	Conservatorium	Concours.		
	
Grachtenfestival	
Amsterdam	is	de	thuisbasis	van	het	Grachtenfestival,	dat	ook	uitstapjes	maakt	binnen	de	Metropool	Regio	waar	het	om	
locaties	gaat.		Het	Grachtenfestival	is	het	(voor	zover	wij	hebben	kunnen	achterhalen)	enige	festival	in	West-Europa	dat	
zich	 volledig	 richt	 op	 de	 presentatie	 en	 ontwikkeling	 van	 jong	 talent	 in	 klassieke	muziek	 en	 jazz.	 Daarnaast	 is	 het	 het	
grootste	 klassiekemuziekfestival	 van	 Nederland.	 Het	 Grachtenfestival	 kan	 zich	 verheugen	 in	 een	 grote	 publieke	
belangstelling,	waardering	 van	 de	 landelijke	muziekpers	 en	 een	 groeiende	 belangstelling	 van	 buitenlandse	media.	 Het	
Grachtenfestival	 is	niet	alleen	een	cultuurevenement,	maar	ook	een	 icoonevenement	met	een	economische	 impact	en	
profilering	van	Amsterdam	als	aantrekkelijke	stad	voor	cultuurtoeristen	en	internationale	bedrijven.	
	
Junior	Grachtenfestival	
Concerten	 en	 voorstellingen	 binnen	 het	 Grachtenfestival	 voor	 kinderen	 van	 0	 t/m	 12	 jaar	 en	 hun	 (groot)ouders.	 We	
presenteren	 babyconcerten	 voor	 de	 allerkleinsten	 tot	 een	 gratis	 toegankelijke	 reizende	 operavoorstelling	 naar	 de	
verschillende	stadsdelen.		
	
Grachtenfestival	Conservatorium	Concours	
Jaarlijks	organiseert	het	Grachtenfestival	het	enige	concours	waaraan	de	8	Nederlandse	conservatoria	deelnemen.	Na	de	
voorrondes	 op	 de	 conservatoria,	 vaardigt	 ieder	 conservatorium	 de	 twee	 beste	 deelnemers	 af	 naar	 de	 landelijke	
voorronde.	Daar	bepaalt	een	vakjury	de	5	finalisten	en	kiest	het	aanwezige	publiek	de	6e	finalist	door	een	wildcard	toe	te	
kennen.	Tussen	de	voorronde	en	finale	krijgen	alle	finalisten	een	presentatietraining.	In	de	finale	strijden	de	6	finalisten	
om	 de	 Vakjury-	 en	 Publieksprijs.	 Het	 prijzenpakket	 bestaat	 uit:	 Betaalde	 optredens	 tijdens	 het	 Grachtenfestival,	 een	
lunchconcert	 in	 de	 Kleine	 Zaal	 van	 Het	 Concertgebouw,	 een	 bedrag	 te	 besteden	 aan	 de	 eigen	 ontwikkeling	 en	 een	
professionele	fotoshoot.	De	winnaar(s)	krijgen	de	nodige	media-aandacht	en	het	Grachtenfestival	promoot	de	winnaar(s)	
gedurende	twee	jaar	voor	het	verkrijgen	van	meer	optredens	in	binnen-	en	buitenland.	
	
GrachtenfestivalPrijs	
De	 GrachtenfestivalPrijs	 wordt	 jaarlijks	 tijdens	 het	 festival	 uitgereikt	 op	 De	 Avond	 van	 de	 GrachtenfestivalPrijs.	 Deze	
prestigieuze	prijs	wordt	 toegekend	door	een	vakjury	die	bestaat	uit	muziekjournalisten	–	en	recensenten.	Zij	volgen	de	
genomineerden,	 door	 onder	 andere	 concerten	 te	 bezoeken,	 en	 bepalen	 aan	 de	 hand	 van	 de	 criteria	 de	 winnaar.	 De	
winnaar	 van	de	GrachtenfestivalPrijs	 is	 die	musicus	 of	 dat	 ensemble	 dat	 de	 voorbije	 periode	de	 grootste	 ontwikkeling	
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heeft	 doorgemaakt	 en	 aan	 de	 vooravond	 staat	 van	 een	 veelbelovende	 carrière.	 De	 winnaar	 is	 het	 jaar	 erop	 Artist	 in	
Residence	op	het	Grachtenfestival,	waar	hij	of	zij	carte	blanche	krijgt.	De	Artist	in	Residence	mag	een	eigen	programma	
samenstellen	voor	vier	of	vijf	concerten	en	daarbij	gastmusici	uitnodigen.	Bovendien	mag	hij	zich	gedurende	een	jaar	lang	
verheugen	 op	 ruime	 publieke	 belangstelling	 en	 veel	 media-aandacht,	 lokaal,	 nationaal	 en	 internationaal,	 zowel	 in	 de	
kranten	als	op	radio,	tv	en	online.	
	
Bunschoten	Jonger	Talent	Prijs	
In	 2015	 reikte	 het	 festival	 voor	 het	 eerst	 een	 prijs	 uit	 voor	 de	 beste	 prestatie	 op	 het	 festival	 van	 een	 jonge	 klassieke	
musicus	tot	en	met	18	jaar.	De	jury	bestaat	uit	drie	klassieke	musici,	die	meer	dan	eens	op	het	festival	hebben	gespeeld.	
Hiermee	honoreert	het	festival	niet	alleen	jong	toptalent	maar	waardeert	het	ook	de	performance	voor	publiek.	De	prijs	
bestaat	uit	een	cheque	ter	waarde	van	€	1.500,00	te	besteden	aan	de	eigen	ontwikkeling.	De	prijs	 is	mogelijk	gemaakt	
door	het	Bunschoten	Fonds	en	is	voor	5	jaar	gegarandeerd.	
	
Grachtenfestival	De	OpMaat	
Onder	 De	 OpMaat	 vallen	 alle	 activiteiten	 van	 het	 Grachtenfestival	 en	 samenwerkingspartners	 die	 gericht	 zijn	 op	
talentontwikkeling	en	uiteindelijk	uitmonden	 in	een	voorstelling,	 concert	of	 anderszins	 tijdens	het	 festival.	De	OpMaat	
loopt	jaarlijks	van	november	tot	en	met	juli	en	kent	een	of	meerdere	fysieke	bijeenkomsten	per	traject.	In	ieder	geval	is	er	
een	centrale	OpMaat-bijeenkomst,	die	tevens	toegankelijk	is	voor	publiek,	zodat	zij	een	kijkje	achter	de	schermen	kunnen	
nemen.	Op	deze	dag	 in	het	eerste	kwartaal	pitchen	 jonge	musici	en	 jonge	makers	hun	 ideeën	voor	het	festival	aan	het	
artistieke	team.	De	beste	ideeën	krijgen	een	plek	in	het	festival.		
	
Grachtenfestival	Koepelconcert	
Om	ook	aanwezig	te	zijn	op	andere	momenten	dan	het	festival	en	tevens	de	periode	tussen	de	festivals	te	overbruggen	
en	zo	enerzijds	zichtbaar	te	blijven	voor	publiek	en	anderzijds	de	binding	met	het	publiek,	sponsoren,	Ambassadeurs	en	
andere	stakeholders		te	behouden,	organiseert	het	Grachtenfestival	tenminste	eenmaal	per	jaar	het	Koepelconcert	(in	de	
NedPhO-koepel).	Een	concert	vanzelfsprekend	met	jong	talent.	
	
De	 finale	 van	 het	 Grachtenfestival	 Conservatorium	 Concours,	 Grachtenfestival	 De	 OpMaat	 en	 het	 Grachtenfestival	
Koepelconcert	zijn	onderdeel	van	het	Grachtenfestival	Weekend,	dat	jaarlijks	in	februari	plaatsvindt.	
	
1.3	 	 Artistieke	visie		
Onze	kracht	is	het	scouten,	selecteren	en	programmeren	van	talentvolle	jonge	musici	en	het	faciliteren	van	een	podium	
passend	bij	hun	ontwikkeling.	Jong	toptalent	bestaat	voor	het	Grachtenfestival	uit	twee	generaties	talenten.	De	tieners	en	
begin	 twintigers	 die	 uitblinken	 in	 hun	 discipline,	 vaak	 prijswinnaars	 in	 hun	 categorie	 bij	 concoursen	 zijn	 of	 zich	
onderscheiden	binnen	de	conservatoria.	En	de	twintigers	en	begin	dertigers	die	aan	het	begin	van	hun	beroepspraktijk	en	
verdere	 artistieke	 ontwikkeling	 staan,	 op	 nationaal	 niveau	 aan	 de	weg	 timmeren	 en	 internationaal	 de	 eerste	 stappen	
zetten	of	op	het	punt	van	doorbreken	staan.	
	
Het	Grachtenfestival,	het	artistieke	team,	volgt	jong	talent	door	de	jaren	heen.	Wij	leren	hen	bijvoorbeeld	kennen	omdat	
zij	in	hun	leeftijdscategorie	hoge	ogen	gooien	op	het	Prinses	Christina	Concours	(klassiek	en	jazz)	of	een	winnaar	zijn	van	
een	van	de	andere	 concoursen	waarmee	wij	nauwe	contacten	onderhouden,	 zoals	het	 IVC,	de	Vioolconcoursen	of	het	
Internationaal	Liszt	Concours.	Ook	onderhouden	wij	contacten	met	alle	Nederlandse	en	ook	Vlaamse	conservatoria,	op	
het	 terrein	 van	 klassieke	 muziek,	 jazz	 en	 wereldmuziek.	 Zo	 blijven	 wij	 wederzijds	 aangesloten	 op	 ontwikkelingen.	 De	
Nederlandse	muziekjournalisten	en	 -recensenten	zijn	een	andere	belangrijke	groep.	Zij	helpen	ons	bij	het	samenstellen	
van	de	longlist	voor	de	GrachtenfestivalPrijs.	Daarnaast	laat	het	festival	zich	graag	inspireren	en	adviseren	door	musici	die	
hun	sporen	verdiend	hebben.		
	
Het	gaat	ook	om	de	ervaring	van	het	publiek,	de	individuele	toeschouwer	tijdens	het	concert	of	de	uitvoering.	De	muziek	
mag	 het	 publiek	 vervoeren,	 verwarren,	 verontrusten	 of	 verwonderen.	 Een	 geslaagd	 concert,	 een	 prachtig	 gespeelde	
uitvoering	 op	 een	 bijzondere	 locatie	 beantwoord	 daaraan.	 Het	 Grachtenfestival	 daagt	 jonge	 musici	 ook	 uit	
samenwerkingen	met	andere	kunstdisciplines	aan	te	gaan	of	de	grenzen	te	verkennen	van	het	eigen	 instrument	en	het	
eigen	kunnen.	Het	verhaal	dat	de	jonge	musici	vertellen	komt	daarbij	voort	uit	ofwel	de	bijzondere	locatie	ofwel	de	eigen	
inspiratie,	waarbij	het	Grachtenfestival	een	passende	locatie	zoekt.	

De	 artistieke	 visie	 zet	 in	 op	 authenticiteit,	 uniciteit	 en	 kwaliteit.	 De	 artistieke	 visie	 wordt	 bewaakt	 door	 directie	 en	
bestuur	en	gevoed	door	de	programmeur	en	de	artistiek	adviseurs	en	partners.	
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Festivalthema	
Het	festival	heeft	een	jaarlijks	thema	dat	de	artistieke	leidraad	vormt.	Niet	alleen	voor	de	keuze	van	locaties,	maar	ook	
voor	 de	 artistieke	 invulling	 en	 repertoirekeus.	 Daar	 hoort	 ook	 de	 compositieopdracht	 bij	 aan	 een	 jonge	
componist/musicus.	 Het	 Grachtenfestival	 kiest	 bij	 de	 compositieopdracht	 bewust	 voor	 een	 componist	 die	 ook	 zelf	
musicus	is,	een	jonge	musicus	die	we	als	festival	al	kennen	en	die	we	ook	als	componist	willen	uitlichten.			
	
De	festivalthema’s	voor	2017,	2018	en	2019	zijn	al	vastgesteld.	Het	festivalthema	voor	2020	wordt	 in	2017	vastgesteld.	
Door	 het	 festivalthema	minimaal	 twee	 jaar	 van	 tevoren	 vast	 te	 stellen	 zal	 het	meer	 dan	 vroeger	 dienen	 als	 artistieke	
leidraad.	Immers	het	artistieke	team	kan	gericht	op	zoek	naar	een	uitwerking	van	het	thema	en	samenwerkende	partijen	
kan	gevraagd	worden	met	specifieke	ideeën	te	komen.	Ook	biedt	het	gelegenheid	om	de	talentontwikkelingstrajecten	te	
verlengen	en	meer	coproducties	te	gaan	realiseren,	die	de	identiteit	van	het	festival	versterken.	
	
Talentontwikkeling	en	ruimte	voor	het	experiment	
In	onze	programmering	is	ruimte	voor	het	experiment,	ruimte	voor	bijzondere	cross-overs	met	bijvoorbeeld	film,	ruimte	
voor	het	verkennen	van	grenzen	en	het	overbruggen	van	muziekgenres.	Wij	bieden	die	ruimte,	mits	we	overtuigd	zijn	van	
de	 kwaliteit	 en	 authenticiteit	 van	 de	makers.	Het	 gaat	 ons	 erom	bij	 te	 dragen	 aan	 talentontwikkeling	 en	 hiermee	 een	
nieuw	aanbod	te	creëren	voor	een	nieuw	publiek.	
	
Talentontwikkeling	gaat	door	het	gehele	festival	heen,	maar	vindt	ook	plaats	in	specifieke	projecten	en	programma’s:	van	
workshops	tijdens	De	OpMaat	en	masterclasses	en	summer	schools	tijdens	het	festival	(talentontwikkeling	<	6	maanden)	
tot	 ontwikkeltrajecten	 met	 hun	 uitvoering	 op	 het	 festival,	 zoals	 de	 nieuwe	 samenwerking	 met	 Via	 Berlin	 en	 de	
theaterroute	in	samenwerking	met	het	Over	het	IJ	Festival	(talentontwikkeling	>	6	maanden)	met	Riet	Mellink	als	artistiek	
begeleider	en	diverse	coaches	op	dramaturgie	en	regie.	
	
Repertoire	
Niet	 alleen	 hoor	 je	 op	 het	 festival	 klassieke	 muziek,	 maar	 ook	 jazz	 en	 wereldmuziek.	 Binnen	 de	 klassieke	 muziek,	
natuurlijk	ook	klassieken,	met	een	grote	aandacht	voor	de	klassieke	werken	die	je	niet	zo	vaak	in	de	concertzalen	hoort.	
Maar	 het	 festival	 laat	 ook	 juist	 nieuwe,	moderne	werken	 in	 klassieke	muziek	 en	 jazz	 horen	 en	 biedt	 ook	 ruimte	 voor	
improvisatie,	zowel	door	klassiek	geschoolde	musici	als	jazzmuzikanten.		
	
2. Wat	willen	we	bereiken	

	
2.1	 	 Ambitie	
Het	Grachtenfestival	behoort	nu	al	met	zijn	ruim	700	musici,	ruim	40	verschillende	nationaliteiten,	bijna	250	concerten	en	
tienduizenden	bezoekers	tot	de	grootste	Europese	festivals	gericht	op	jong	muziektalent.	In	deze	kunstenplanperiode	wil	
het	 festival	 zich	 nog	 verder	 openen	 voor	 musici	 uit	 het	 buitenland	 en	 voor	 (inter)nationale	 muziekprofessionals:	
programmeurs,	 ‘masters’,	conservatoria	en	 journalisten.	Om	zo	een	nog	gevarieerder	en	sterker	programma	te	kunnen	
bieden	aan	de	(Nederlandse)	bezoeker,	om	jonge	musici	vooruit	te	helpen	in	hun	professionele	carrière	en	bij	te	dragen	
aan	het	profiel	van	Amsterdam	als	culturele	hoofdstad	van	Nederland	en	prominente	cultuurbestemming	voor	toeristen.	
	
Onze	ambitie:	
Het	Grachtenfestival	wil	de	komende	vier	jaar	benutten	om:	
1. van	hét	nationale	festival	voor	klassieke	muziektalenten	toe	te	groeien	naar	het	muziekfestival	waar	je	de	sterren	

van	morgen,	in	klassieke	muziek	en	jazz,	ontdekt		
2. van	 festival	 waar	 jonge	musici	 spelen	 op	 de	meest	 tot	 de	 verbeelding	 sprekende	 locaties	 in	 Amsterdam	 uit	 te	

groeien	tot	het	festival	waar	jonge	musici	spelen	op	de	meest	bijzondere	en	markante	plekken	in	Amsterdam	en	de	
metropoolregio	en	zo	een	breed	en	groot	publiek	blijven	bereiken	

3. van	hét	podium	voor	 jong	muzikaal	talent	uit	 te	groeien	tot	platform	voor	talentontwikkeling	van	 jong	muzikaal	
talent	met	als	uitingsvormen:	presentatie,	publicatie,	ontwikkeling,	samenwerking,	excellentie	en	uitwisseling		

	
Deze	 ambitie	 geeft	 richting	 op	 de	 terreinen	 van:	 programmering,	 nieuwe	 activiteiten,	 internationalisering,	 spreiding,	
diversiteit,	profilering,	publieksbereik	en	samenwerkingspartners.		

	
2.1.1	 Ambitiewaarde	ontdekken	
Het	Grachtenfestival	wil	klassieke	muziek	en	jazz	door	meer	mensen	laten	ontdekken.	Daarom	zet	het	festival	zich	in	voor:			
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1. het	verder	‘openen’	van	klassieke	muziek	en	jazz	voor	een	groter	publiek	en	een	nieuw	publiek	
2. het	 inspireren	 en	 uitdagen	 van	 jong,	 muzikaal	 talent	 om	 juist	 dat	 grotere	 en	 nieuwe	 publiek	 daadwerkelijk	 te	

bereiken	
3. het	verbinden	van	het	erfgoed	van	de	muziek	met	het	gebouwde	erfgoed	in	en	om	de	stad	om	zo	historie	tot	leven	te	

brengen	en	verhalen	te	vertellen	
	
We	vullen	deze	ambitie	in	door	het	bieden	van:	
- unieke	bezoekerservaringen	door	bijzondere	uitvoeringen	
- verdieping	en	achtergrond	bij	de	concerten	door	bijvoorbeeld	colleges	en	toelichtingen	
- verbinding	van	het	jaarlijkse	festivalthema	en	het	erfgoed	in	en	om	de	stad	
Unieke	 bezoekerservaringen	 houdt	 ook	 in	musici	met	 een	 verhaal,	 een	missie	 en	 zeggingskracht.	 Die	met	 hun	muziek	
publiek	weten	te	raken	en	te	verwonderen.		
	
2.1.2	 Ambitie	van	podium	naar	platform	
Het	Grachtenfestival	is	het	podium	waar	jong	muzikaal	talent	zich	kan	presenteren	aan	een	groot	en	vaak	nieuw	en	jonger	
publiek.	Met	het	Grachtenfestival	Conservatorium	Concours	laat	het	jonge	klassieke	musici	presenteren	en	excelleren.	In	
2015	vond	de	eerste	editie	van	Grachtenfestival:	De	OpMaat	plaats.	Een	plek	waar	jonge	musici,	 in	klassieke	muziek	en	
jazz,	 hun	 idee	 voor	 het	 festival	 kunnen	pitchen	 en	waar	 diverse	 trajecten	 van	 start	 gaan	die	 leiden	 tot	 voorstellingen,	
summer	schools	of	masterclasses	tijdens	het	festival.	Deze	weg	bouwen	we,	samen	met	partners,	verder	uit	om	zo	jonge	
musici	die	nog	studeren	aan	de	conservatoria	of	daar	recent	van	zijn	afgestudeerd	verder	op	weg	te	helpen,	uit	te	dagen,	
te	verrijken	en	te	laten	groeien.	
We	bieden	daarom	ruimte	voor:	
- Presentatie:	een	kans	om	te	pitchen	tijdens	De	OpMaat,	optreden	in	het	Koepelconcert	en	natuurlijk	
	 uitvoeringen	tijdens	het	Grachtenfestival	
- Publicatie:	aandacht	en	mediaoptredens	in	onze	dagelijkse	live	radioshow	Earbites	(uitgezonden	op	NPO	Radio		 4,	
	 vanuit	het	Festivalcentrum	en	Talent	boven	water	en	Grachtenfestival	Reports	(tijdens	het	festival)	via	onze	TV-
	 mediapartners	en	digitale	media.	
- Ontwikkeling:	 talentontwikkelingstrajecten,	 waaronder	 summer	 schools,	 masterclasses,	 De	 Variaties	 en	 de	
	 compositieopdracht	
- Samenwerking:	 gelegenheid	 om	 unieke	 concerten	 of	 voorstellingen	 te	 maken;	 cross-overs	 en	 bijzondere	
	 samenwerkingen	aan	te	gaan	
- Excellentie:	 de	 competitie	 tijdens	 het	 Grachtenfestival	 Conservatorium	 Concours	 en	 de	 Avond	 van	 de	
	 GrachtenfestivalPrijs	en	de	waardering	die	daarbij	hoort,	net	als	bij	de	Bunschoten	Jonger	Talent	Prijs		
- Uitwisseling:	uitnodigen	en	uitwisselen	met	buitenlandse	festivals,	musici	en	conservatoria	

Deze	 internationalisering	en	uitwisseling	zal	deze	Kunstenplanperiode	beperkt	 invulbaar	zijn	omdat	de	financiële	
middelen	hiervoor	in	de	basisbegroting	niet	geheel	voor	handen	zijn.	Deze	ambitie	kan	alleen	ingevuld	worden	op	
projectbasis	en	bij	aanvullende	financiering.		

1. In	2020	 is	het	Grachtenfestival	uitgegroeid	 tot	het	muziekfestival	waar	 je	de	sterren	van	morgen,	 in	klassieke	
	 muziek	en	jazz,	ontdekt		
- In	dat	jaar…		
a. vinden	er	250	muziekprojecten	en	concerten	plaats;	
b. komt	minimaal	10%	van		de	optredende	jonge	musici	van	buiten	Nederland;	

	
2. In	2020	bereikt	het	Grachtenfestival	een	groot	en	gevarieerd	publiek,	in	Amsterdam	en	de	regio	
- In	dat	jaar	…	
a. wonen	65.000	bezoekers	het	festival	bij	
b. daarvan	is	40%	onder	de	40	jaar	
c. daarvan	is	10%	van	de	bezoekers	afkomstig	uit	het	buitenland		
d. bereikt	het	Grachtenfestival	een	groot	publiek,	ruim	500.000	mensen	via	radio,	tv,	livestream	(digitale	activiteiten)	
e. worden	 concerten	 en	 voorstellingen	 gegeven	 op	 bijzondere	 locaties	 in	 alle	 stadsdelen	 en	 vinden	 er	 concerten	
	 plaats	in	de	Metropoolregio	
	
3. In	2020	is	het	Grachtenfestival	een	prominent	platform	voor	talentontwikkeling	van	muzikaal	talent	
- In	dat	jaar	…	
a. bepalen	uitkomsten	van	talentontwikkelingstrajecten	10%	van	de	programmering	van	het	festival	
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b. zijn	 minimaal	 vijf	 verschillende	 multidisciplinaire	 voorstellingen	 te	 zien	 die	 in	 samenwerking	 met	 partners	 zijn	
	 vormgegeven,	ontwikkeld	en	begeleid	
c. hebben	meer	jonge	musici	via	of	door	het	festival	bereikt	dat	zij	in	de	rest	van	het	land	of	in	het	buitenland	spelen	
	 en	op	die		podia	kunnen	excelleren	
d. bereiken	jonge	musici	hun		publiek	via	de	digitale	activiteiten	van	het	festival	
	
	
3.	Voor	wie		
	
Het	Grachtenfestival	 richt	 zich	met	 zijn	programmering	op	een	breed	en	groot	publiek,	 letterlijk	 van	0	 tot	100	 jaar,	en	
zowel	 klassieke-	 en	 jazzmuziekliefhebbers	 als	 mensen	 die	 nog	 nooit	 een	 dergelijk	 concert	 hebben	 bijgewoond,	 van	
bewuste	bezoekers	tot	toevallige	passanten	en	in	de	stad	aanwezige	toeristen.		
	
De	vaste	bezoeker:	cultuur	omnivoor	
Zo'n	70%	van	de	bezoekers	zegt	een	volgende	editie	te	zullen	bezoeken.	Deze	bezoekers	zal	het	Grachtenfestival	voorzien	
van	informatie	via	nieuwsbrieven,	maar	ook	persoonlijk	met	aanbiedingen	op	maat	en	informatie	over	voorstellingen	die	
zij	normaal	gesproken	niet	bezoeken.	Daarnaast	zal	het	Grachtenfestival	bezoekers	de	mogelijkheid	geven	een	account	
aan	te	maken	bij	het	kopen	van	kaarten,	waardoor	het	nog	makkelijker	wordt	mensen	aanbiedingen	op	maat	te	doen.		
	
De	jongere	bezoeker:	YAM!	(vluchtige	vrijetijdsbesteder)	
De	 afgelopen	 jaren	 is	 het	 Grachtenfestival	 er	 in	 geslaagd	 een	 jonger	 publiek	 te	 trekken.	 De	 gemiddelde	 leeftijd	 ligt	
inmiddels	rond	de	45	jaar	(52	jaar	in	2011).	Voor	de	komende	jaren	is	het	doel	niet	de	gemiddelde	leeftijd	nog	verder	te	
verlagen.	Dit	is	door	de	vergrijzing	gewoon	niet	mogelijk.	Wel	zet	het	festival	in	op	meer	jonge	bezoekers	(20	-	40	jaar).	
Voor	deze	groep	zal	nog	 specifieker	worden	geprogrammeerd	dan	voorheen	 (zie	YAM!	 serie).	Voor	deze	concerten	 zal	
voor	marketing	en	publiciteit	nog	meer	dan	voorheen	worden	ingezet	op	sociale	media,	blogs,	online	magazines	en	zeer	
gericht	online	adverteren.	Verder	heeft	het	Grachtenfestival	voor	deze	groep	partners	gevonden	als	Subbacultcha,	CJP,	
/entree	en	We	Are	Public.		
	
De	nieuwe	bezoeker:	onbekend	maakt	onbemind	(vluchtige	vrijetijdsbesteder)	
Het	 Grachtenfestival	 streeft	 naar	 verdere	 groei	 van	 het	 aantal	 bezoekers.	 Om	 dat	 te	 bereiken	 zal	 nieuw	 publiek	
'gevonden'	 moeten	 worden.	 Deze	 nieuwe	 bezoekers	 (bijvoorbeeld	 zij	 die	 nog	 nooit	 naar	 een	 concert	 van	 het	
Grachtenfestival	 zijn	 geweest)	 kunnen	 worden	 gevonden	 via	 de	 vele	 partners	 in	 de	 stad	 waar	 het	 festival	 mee	
samenwerkt,	 zoals	 culturele	 organisaties,	 de	 vele	 locaties	 en	 culturele	 evenementenbureaus.	 Een	 andere	 manier	 om	
nieuwe	 bezoekers	 te	 trekken	 (bijvoorbeeld	 zij	 die	 zelden	 of	 nooit	 naar	 een	 klassiek/jazz	 concert	 gaan)	 werkt	 het	
Grachtenfestival	samen	met	partijen	als	Groupon,	BCA	en	de	Theaterweken.	Daarnaast	spelen	ook	de	gratis	concerten	in	
de	openlucht	een	belangrijke	rol	bij	het	aantrekken	van	nieuw	publiek.	Het	is	tevens	de	reden	dat	De	Telegraaf	juist	onze	
hoofd	mediapartner	is.	
	
De	internationale	bezoeker	
Zo'n	7%	van	de	huidige	bezoekers	van	het	Grachtenfestival	is	afkomstig	uit	het	buitenland.	Het	Grachtenfestival	richt	zich	
in	de	marketing	en	communicatie	niet	op	potentiële	bezoekers	uit	het	buitenland.	Wel	richt	het	festival	zich	nadrukkelijk	
op	de	toerist	die	tijdens	het	festival	 in	de	stad	verblijft.	Hiertoe	wordt	samengewerkt	met	een	groot	aantal	hotels.	Wel	
merken	we	de	belangstelling	voor	het	Grachtenfestival	als	culturele	zomerbestemming	voor	cultuurtoeristen	uit	Duitsland	
en	Engeland.	Op	aanvraag	bieden	wij	reisbureaus,	bladen	en	websites	content	aan.	
	
De	digitale	bezoeker	
Om	 het	 bereik	 van	 het	 Grachtenfestival	 verder	 te	 vergroten,	 zal	 de	 komende	 jaren	 worden	 geïnvesteerd	 in	 het	
toegankelijk	 maken	 van	 concerten	 via	 verschillende	 digitale	 kanalen.	 Deze	 reportages/videofragmenten	 worden	 op	
verschillende	kanalen	aangeboden,	zoals	YouTube,	maar	ook	via	diverse	mediapartners.	
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