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Voorwoord
Voor de hele culturele sector en de evenementenbranche was 2021 het jaar waarin men hoopte de
corona-crisis achter zich te hebben. Ook het Grachtenfestival (GF) was in de veronderstelling dat het
jaar 2020, met al haar beperkingen, een uitzondering zou zijn. Anders dan 2020, waarin het GF pas
in juni de knoop kon doorhakken over wat kon en mocht, kozen wij al in januari onze route door te
besluiten geen vergunning aan te vragen bij de gemeente Amsterdam voor concerten in de openbare
ruimte. De kans dat we daar toestemming voor zouden krijgen, je kunt dan niet garanderen dat het
(anonieme) publiek zich aan de maatregels houdt, leek verwaarloosbaar en geen goed fundament
voor de blauwdruk van het festival dit jaar. Kortom: ook in 2021 speelde corona een grote rol, maar
deze keer waren we voorbereid. We namen contact op met alle theaters in en rond Amsterdam met
een capaciteit van normaliter minimaal 100 stoelen en deden een oproep aan bewoners om ons te
wijzen op mooie afgesloten binnentuinen. Gezien de onzekere situatie die rondom testen-voor-toegang was ontstaan in mei/juni (teststraten overbelast, uitslagen kwijt) besloten we wederom de 1,5m
afstandsmaatregel te hanteren (dat was in 2020 op organisatorisch vlak goed bevallen) waarmee we
20-30% van alle stoelen in elke locatie mochten bezetten. Op deze wijze konden we het publiek
gastvrij ontvangen en ontstond er geen probleem rondom de situatie waarin (nog) niet alle musici (in
de leeftijdscategorie 12-35 jaar) vóór het festival twee keer plus twee weken gevaccineerd waren. Zo
kwamen we alsnog op het geweldige volume van 69 locaties plus 29 binnentuinen, waar we in totaal
225 concerten hebben kunnen organiseren met ruim 500 musici en makers. Het was daarmee een
atypisch Grachtenfestival, onze missie is immers om klassieke muziek en jazz juist uit de concertzaal te
halen, maar zo kon het festival wel doorgang vinden.
Dankzij de vele partners en de noodsteun vanuit OC&W (via het FPK, waar we in 2020 nog niet voor in
aanmerking kwamen) én 130 vrijwilligers zaten we met ruim 11.000 bezoekers alweer dicht op het volume van 2019 – min de concerten in grote parken en op pontons. De helft van alle concerten vonden
plaats in stadsdeel Centrum, de andere 50% dus daarbuiten (dit jaar ook in Zaandam, Lelystad, Almere
en Amstelveen). Er zijn ruim 9.250 kaarten verkocht, 78% van het totaal in de verkoop: een fantastisch
resultaat! We konden nauwelijks musici invliegen, maar het aanbod was niet minder internationaal dan
normaal want al deze musici studeren/eerden in Nederland aan één van onze negen conservatoria.
Er was nog meer aandacht voor doelgroep-segmentatie, met een aanbod specifiek voor kinderen,
jongeren en ouderen. De mogelijkheid om concerten via livestream gratis toegankelijk te maken was
vorig jaar nog nieuw, maar is inmiddels een beproefde methode om ook een internationaal publiek te
bereiken, zeker met minder toeristen in de stad.
Binnen de gerealiseerde concerten waren dit jaar veel premières, twaalf in totaal en bij velen stond
het festivalthema ‘Luister, Muziek als Protest’ centraal. Dit leidraad was niet alleen om huidige maatschappelijke thema’s te benoemen, maar gaf ook vorm aan de groeiende verbazing en ontsteltenis
over de visie vanuit de politiek op de rol van kunst en cultuur in onze samenleving. Deze premières
werden met veel lof ontvangen in de pers, zoals ‘Labels Aren’t Our Names’ van Nawras Altaky (winnaar van de compositieopdracht) met 4 ballen in het NRC en het stuk MARS: van multi-talent Camiel
Jansen (4 sterren in Trouw). Ook het spectaculaire interdisciplinaire muziektheaterstuk ‘From the Suns
Perspective’ van House of Makers, over de relatie tussen horenden en doven, werd goed ontvangen.
In de concertreeks Meesterlijk! presenteerden de 3 genomineerden voor de GrachtenfestivalPrijs zich
aan het publiek en een jury: cellist Alexander Warenberg was uiteindelijk de winnaar. De huidige AinR
violist Shin Sihan, heeft een maar liefst zeven (!) fantastische concerten gegeven, waaronder L’Histoire
du Soldat van Stravinsky in de Melkweg, Bernsteins vioolconcert in Carré en Shostakovich 15 in het
Concertgebouw. Verder waren er tal van nieuwe, bijzondere locaties, zoals theater de Meervaart in
Nieuw-West en Studio 150 in Noord en nieuwe partners zoals Het HEM in Zaandam en FramerFramed
in Oost. Naast de geliefde reeksen zoals de serie Grachtenfestival Lanceert en Jong Talent in de Oude
Wester, waren er de nieuwe Vertelconcerten, organiseerden we Talks en was er veel meer Jazz@night.
Ook verdienen de winnaars van het Grachtenfestival Conservatorium Concours, het Dianto Reed
Quintet, de winnaars van de eerste Grachtenfestival Jazz Competition Ben Fitzpatrick Quintet, en
van de Bunschoten Jonger Talent Prijs, violiste Luca van der Waals (14 jaar), een eervolle vermelding.
In 2021 hebben we laten zien dat drive en flexibiliteit in onze vezels zit en dat we het uiterste zullen
doen om een platform en podium te blijven voor de nieuwe generatie musici, ook in roerige tijden.
Wij danken de Gemeente, de fondsen en alle bezoekers voor het vertrouwen dat zij schonken in onze
organisatie en kijken vol vertrouwen naar 2022: het jaar waarin we 25 jaar bestaan!
Amsterdam, 8 april 2022

Tex Gunning
voorzitter

Boudewijn Oranje
penningmeester
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1. Het Grachtenfestival
Het Grachtenfestival (GF) ontdekt, lanceert en faciliteert jonge, talentvolle musici op verschillende manieren bij de start van hun carrières. Het festival fungeert als springplank voor de nieuwste generatie
musici (tot 35 jaar) en richt zich specifiek op de presentatie en ontwikkeling van jong talent en jonge
professionals in klassieke muziek en jazz uit alle werelddelen. Talentontwikkeling is een belangrijke
pijler bij het GF en zit verweven in het DNA van het festival. Het festival legt als enige in Europa de
nadruk zo op jong talent en is het grootste klassieke muziekfestival van Nederland. Deze focus op
talentontwikkeling gaat gepaard met een grote betrokkenheid tot maatschappelijke kwesties en het
betrekken van nieuw publiek bij cultuur. Bij beide pijlers dient het festivalthema steeds als rode draad
voor het programma en de keuze voor repertoire en locaties.
Van 13 tot en met 22 augustus 2021 was het GF te vinden door heel Amsterdam, bijna weer in volle
glorie én corona-proof. Gedurende tien dagen vonden er 225 fysieke concerten plaats waarvan 42
unieke, gratis concerten: van intieme concerten in privé grachtenpanden tot besloten hofjesconcerten bij flats en in tuinen van verzorgingstehuizen. Daarnaast waren er 14 concerten live te volgen via
livestream. Bijna 80% van alle kaarten werd verkocht en de livestreams werden (peiling dec 2021) maar
liefst 14.000 bekeken!
“Hulde voor het blijvende aanbod en de grote omvang daarvan. De locaties zijn bijzonder en daarom
erg goed passend in zomers Amsterdam, de ontvangst steeds hartelijk en toegewijd.”
– anonieme bezoeker, via publieksenquête

Melle Meivogel

Duo Coraline Groen & Jacobine Siekman trad onder meer op bij Capital C, waar net
als op alle andere locaties met een corona-proof publieksopstelling werd gewerkt.
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Artistieke visie
Het GF geeft in haar artistieke beleid aandacht aan de volledige waardeketen van de artistieke en professionele ontwikkeling van getalenteerde musici. Verbreding en verdieping zijn belangrijke thema’s
in dit kader: we richten ons op een breed repertoire, waarbij binnen klassiek en jazz een ruime verscheidenheid in stijlen en een gezonde balans tussen oud en nieuw wordt gepresenteerd. Binnen de
algehele programmering wordt het geijkte repertoire omarmd en afgewisseld met onbekend, nieuw,
experimenteel en avontuurlijk werk.
De artistieke visie van het GF komt tot uiting in twee onderscheidende takken: producerend en presenterend. Onder presenterende activiteiten vallen concerten en evenementen waarbij het GF musici
uitnodigt om een programma te presenteren waarin zij zich in optima forma kunnen tonen. Deze
concerten worden soms in samenwerking met een locatie opgezet. Het GF is hierbij ook op zoek naar
inhoudelijke partners met een specifieke achterban om een nieuw publiek te vinden.
Onder ‘producerend’ vallen de vele stukken die dankzij het GF gemaakt kunnen worden en/of tijdens
het GF in première gaan. Bij diverse muziektheaterproducties nodigt het GF-musici uit om nieuw werk
te maken, dat past bij het festival en het festivalthema en de maker en de bezoeker van het festival
prikkelt, verrast en enthousiasmeert. Zo stimuleren we niet alleen het makerschap, maar richten we
ons ook op optimalisering van ‘stage presence’, door coaching, training en workshops aan de presenterende kant. Wij zijn ons zeer bewust van onze netwerkfunctie en nodigen zowel muziekjournalisten
als recensenten en programmeurs van andere podia (festivals en theaters) actief uit en faciliteren
ontmoetingen met onze musici.

Maatschappelijke visie
Het samenwerken met zeer uiteenlopende partijen is een intrinsiek onderdeel van de organisatie.
Voor nagenoeg alle inhoudelijke activiteiten wordt samengewerkt met partners, variërend van individuele musici, orkestleiders, arrangeurs en componisten tot vertegenwoordigende conservatoria en
programmeurs van collega-festivals en podia naast de (inhoudelijk) betrokken locaties. Het festival is
een platform waarop verschillende doelgroepen met elkaar in contact komen, ontmoeten en samenwerken.
Het GF opent deuren en geeft ruimte aan ontdekking. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke
functie en mogelijkheid diverse mensen met elkaar in contact te brengen. Met de organisatie van
buurtconcerten (vóór corona in parken en op pleinen, gedurende corona in afgesloten binnentuinen
en hofjes) maken we ‘concertbezoek’ laagdrempelig zonder aan kwaliteit in te boeten. Het creëren
van een omgeving voor sociale interactie, de uitwisseling van ideeën en participatie is in belangrijke
mate bepalend voor het succes van deze buurtconcerten. Wij zetten concerten doelbewust in om een
verbinding te leggen tussen verschillende bevolkingsgroepen, er is immers geen taalbarrière.
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Kunstenplan 2021-2024
In de periode 2017-2020 heeft het GF al ruimte gemaakt voor een breder perspectief binnen de klassieke muziek en jazz. Door het programmeren van meer muziek uit andere continenten, zoals Indiase,
Afrikaanse, Syrische en Surinaamse muziek, kreeg niet alleen een nieuwe uitvoerende doelgroep de
kans om zich te presenteren op het GF, maar werden ook nieuwe publieksgroepen aangeboord. In
de periode 2021-2024 zal het festival deze lijn voortzetten. 2021 was het eerste jaar van de nieuwe
Kunstenplan-periode, waarin het GF onderdeel uitmaakt van de vierjarige regeling bij zowel AFK als
FPK. Een van de doelen van het GF voor deze periode is het vergroten van de diversiteit en inclusie
van het festival. Het GF heeft de afgelopen jaren een enorme stap kunnen zetten in haar ontwikkeling
en bewustwordingsproces bij het omgaan met deze thema’s. We weten inmiddels beter welke vragen
we moeten stellen en welke mensen we kunnen betrekken bij de beantwoording daarvan.
Het Grachtenfestival is een festival voor iedereen. Naast de al eerder geschetste aandacht voor diversiteit zowel in genres als (culturele) doelgroepen wordt onderzocht welke rol het GF kan spelen op
het gebied van sociale infrastructuur en inclusiviteit. Bij het bepalen van locaties wordt nadrukkelijk
gekeken naar fysieke toegankelijkheid en spreiding binnen heel Amsterdam. Ook zijn wij alert op
de zichtbare diversiteit van onze musici. Het GF wil zich de komende periode nog actiever inzetten
om andere culturele domeinen aan het festival te verbinden. We stimuleren jonge musici om zich te
laten inspireren door andere cultuuruitingen, zoals dans, theater, film, literatuur, poëzie, fotografie of
beeldende kunst uit alle werelddelen. Onze ambitie is helder: wij willen meer diversiteit in muziek en
publiek. Niet omdat de politiek dat van ons verlangt, maar omdat dit past bij ons als grootstedelijke
culturele instelling. Niet omdat de Code Culturele Diversiteit ons vraagt dit onderwerp te agenderen,
maar vanuit ons eigen intrinsieke verlangen om het veld in al haar meerstemmigheid te laten horen.

Melle Meivogel

Ian Cleaver en Gideon Tazelaar in Sofitel Legend The Grand.
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2. Grachtenfestival 2021
Sinds zeker tien jaar positioneert het GF zich nadrukkelijk als grootschalig evenement met een landelijk en zelfs internationaal bereik. In 2021 werden wij wederom gedwongen rekening te houden met
de nieuwe anderhalve-meter-maatschappij, hetgeen betekende dat geen concerten op kleine intieme
plekken, noch de grootse indrukwekkende pontonconcerten met een orkest of bigband plaats konden
vinden. Er bleef echter een enorme bundeling van bijzondere concerten met de beste musici van de
nieuwe generatie over, waarmee we een breed publiek konden bereiken.
Het festival van 2021 stond in het teken van samenwerking en zichtbaarheid. Samenwerking met zo
vele theaters, bibliotheken, hotels, musea, buurthuizen en kerken die hun deuren voor ons openden
waardoor we zoveel konden organiseren. Waar we in het verleden de focus vooral richtten op het
publiek dat wij zo graag willen bereiken en verrijken met onze muziek, hadden we dit jaar vooral oog
voor al onze musici. De ruim 500 jonge musici en makers die de afgelopen periode zo weinig zichtbaar
zijn geweest voor publiek, in een tijd waarin het de culturele sector ook niet lukte om zichtbaar te
blijven in het maatschappelijke debat over wat wel en niet vitaal en cruciaal is in onze maatschappij.
Festivalthema
Het thema van de 24e editie van het Grachtenfestival was: ‘Luister! Muziek als protest’. Door de tijd
heen zien we dat muziek wordt ingezet om te onvrede te uiten: van spreekkoren bij protestmarsen
tot intieme solo’s bij herdenkingen van slachtoffers van (zinloos) geweld. Muziek brengt over wat met
woorden niet kan, en soms ook niet mag: beweging, strijd, affect. Met muziek halen we mensen over
te luisteren en brengen we een boodschap over. Tijdens het Grachtenfestival 2021 stonden we stil bij
invloedrijke protestmuziek en doken we in de wereld van het verborgen en openlijk protest en verzet
dat verwerkt is in klassieke muziek en jazz, van eeuwen terug tot vandaag de dag. Dit thema bleek – te
midden van protesten om onze eigen sector recht te houden – actueler dan ooit.

Melle Meivogel

Labels aren’t our names door Nawras Altaky, in Paradiso.
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Melle Meivogel

Cellist Alexander Warenberg tijdens de opening van het GF2021.

Vaste GF-onderdelen
Er zijn verschillende GF-concertreeksen/activiteiten die hun waarde hebben bewezen als pijlers van
talentonwikkeling en vernieuwing, maar ook omdat het publiek duidelijk aangeeft deze concerten
zeer te waarderen. Dat geldt met name voor de serie Meesterlijk!, de Artist in Residence-serie, de
compositieopdracht en de huiskamerconcerten. In Meesterlijk! worden in vier concerten de meest
veelbelovende jonge klassieke talenten gepresenteerd, de ene keer gekoppeld aan gearriveerde en
gelouterde musici, dan weer aan muzikale leeftijdsgenoten, maar altijd met een musicus van buitengewoon hoog niveau. Met de benoeming van de Artist in Residence toont het GF zijn jaarlijks wisselende ‘gezicht’. De winnaar van de GrachtenfestivalPrijs wordt benoemd tot Artist in Residence van
het opvolgende festival. Ook vormen de series ‘Jong Talent in de Oude Wester’ en ‘Grachtenfestival
Lanceert’ een mooi duo in de wijze waarop wij het talent willen presenteren, passend bij hun leeftijd en
ontwikkeling. Nieuw in 2021, was het feit dat mensen financieel konden bij dragen aan de ontwikkeling van de nieuwe compositie van Nawras Altaky via het platform VoordeKunst, waardoor dit concert
met 12 andere musici in Paradiso plaats kon vinden.
Prijzen
Naast de winnaars van het Grachtenfestival Conservatorium concours (GCC) en de Grachtenfestival
Jazz Competition (GJC), worden er tijdens het festival ook enkele andere belangrijke prijzen uitgereikt,
aan de jongste en juist de bijna-doorgebroken talenten. De winnaar van de prestigieuze GrachtenfestivalPrijs is de musicus die de voorbije periode de grootste ontwikkeling heeft doorgemaakt en aan
de vooravond staat van een veelbelovende carrière. Deze musicus is het jaar erop Artist in Residence
op het Grachtenfestival. In 2021 kreeg cellist Alexander Warenberg de GrachtenfestivalPrijs uitgereikt.
De Bunschoten Jonger Talent Prijs is de prijs 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. In 2021 won de 14-jarige violiste Luca van der Waals de prijs.

Doelstellingen en realisatie
De jaarlijkse ambities worden met het bestuur vastgesteld tijdens de vergaderingen. In de corona-jaren lagen die iets anders dan in een regulier jaar, waarin er meer vrijheid is (in budget en uitvoering).
De doelstellingen en prestaties worden steeds voor 4 jaar opgesteld, met daarin vermeld het aantal
te realiseren activiteiten: producerend, presenterend en digitaal, en het te bereiken aantal bezoekers,
alsmede deelnemers aan talentprogramma’s. Deze zijn eind 2020 in samenspraak met het AFK (naar
beneden) bijgesteld, toen duidelijk werd dat corona nog zeer bepalend zou zijn in 2021. In de bijlagen
wordt een overzicht van deze behaalde doelstellingen weergeven.
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Rob van Dam

MARS: door en met Camiel Jansen.

Talentontwikkeling
In feite is het festival één groot platform voor talent. Afhankelijk van de leeftijd en ontwikkelingsfase
van een musicus, worden ze door ons artistieke team uitgenodigd nieuwe dingen te proberen. Een
stuk zelf arrangeren, nieuwe composities schrijven, samenwerken met andere disciplines en cross-overs
met andere genres en/of media. Van de 11-jarige die voor het eerst optreedt in een Huis-, Tuin- of
Dakterrasconcert (de HTD’s) of in de Westerkerk, tot winnaars van concoursen, de compositieopdracht
of de GrachtenfestivalPrijs, wij kijken naar de persoonlijke interesse en ambities van elke musicus en
zorgen ervoor dat zij elk jaar weer meer kunnen laten zien. Zo zijn we dankzij het FPK een 2-jarig traject
aangegaan met multi-talent Camiel Jansen en organiseren we nog altijd masterclasses stage-presence
met Ab Nieuwdorp en specifiek voor zangers met de Performing Opera Summerschool.
MARS:, door Camiel Jansen
Camiel Jansen is twee jaar verbonden aan het Grachtenfestival als Nieuwe Maker. In 2021 ging zijn
eerste grote werk in première in de grote zaal van de Meervaart: MARS:. De voorstelling werd viermaal uitgevoerd. Meer dan een half jaar lang werkte Camiel aan MARS: een compositie voor 15-koppig orkest, bestaande uit drie zangers, koper- en houtblazers en een ritmesectie. Het was Jansen’s
wens om zich te kunnen verdiepen in het schrijven voor grote ensembles, waarin blazers een grote
rol spelen. In het afgelopen jaar werd hij hierbij gecoacht door componist Jacob ter Veldhuis en regisseur Romain Bisschof. Op basis van teksten van
schrijver Frank Siera (o.a. de opera Ritratto) speelde
het ensemble van Jansen muziek die zich verhoudt
tussen klassiek, jazz, minimal music en folk en verhaalt over de menselijke nieuwsgierigheid, afzien en
de toekomst.

Rob van Dam

De Avond van de Genomineerden
Net als in voorgaande jaren werden drie veelbelovende musici nauwlettend gevolgd door een vakjury. Gezien corona het aantal speelmogelijkheden
nog steeds limiteerde werden de genomineerden,
Yang Yang Cai (piano), Alexander Warenberg (cello)
en Jelmer de Moed (klarinet), uitgenodigd om op
De Avond van de Genomineerden op 18 juni 2021
hun beste kunnen te tonen. Tijdens deze avond gaven de drie genomineerden korte recitals, waarbij
ze een musicus naar keuze mochten uitnodigen op
het podium.
De genomineerden van links naar rechts: Jelmer de Moed,
Yang Yang Cai en Alexander Warenberg.
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Het GrachtenfestivalWeekend
Op verschillende data in het voorjaar van 2021 heeft het GF met succes het GrachtenfestivalWeekend
georganiseerd. Dit is de opmaat naar het festival, de fase waarin het scouten en begeleiden van talent
naar het festival toe centraal staat. Het GFWeekend bestond in 2021 uit diverse onderdelen, verspreidt over de maanden februari/maart/juni. Hieronder worden de onderdelen apart uitgelicht.

Melle Meivogel

Grachtenfestival Conservatorium Concours (GCC),
zondag 14 februari 2021, locatie: NedPhO-Koepel;
Eerder, op 22 november 2020, vond de voorronde
van het Concours plaats in het Conservatorium van
Amsterdam. Gezien de geldende corona-maatregelen waren zowel de voorronde als de finale niet
fysiek toegankelijk voor publiek. De finale was gratis te volgen via livestream (wat veelvuldig gedaan
werd!) en is terug te kijken via het YouTube-kanaal
van het Grachtenfestival. Tijdens de finale van het
GCC lieten zes talentvolle kandidaten het beste van
zichzelf horen, waarna uiteindelijk het Dianto Reed
Quintet de Vakjuryprijs wist te bemachtigen. Doordat er geen publiek was, werd er geen Publieksprijs
uitgereikt. Joost Willemze (harp), Conservatorium
van Amsterdam, en Gerbrich Greidanus (eufonium),
Hanzehogeschool Prins Claus Conservatorium, kregen van de jury beide een eervolle vermelding.
Het Dianto Reed Quintet tijdens hun gewonnen optreden op
het GF2021

Nadat het Dianto Reed Quintet prijswinnaar waren van het GCC 2021 wonnen zij ook het Storioni
Concours (2021), waren ze finalisten in het traject van Dutch Classical Talent (2022-2023) en eersteprijswinnaars van het Concurso Navcional de Música de Cámara Villa de Cox (2022) in Spanje. Als onderdeel van hun prijs treden zijn in 2022 op in Nijmegen (De Vereeniging), Koninklijk Concertgebouw
(kleine zaal), Zoetermeer (Stadstheater) en Assen (Muziekkamer). Wegens diverse lockdowns in 2021
zijn de concerten van de winnaars van 2020 opgeschoven naar een seizoen later.
De Pitches, op zaterdagmiddag 20 maart 2021;
Musici konden voor twee onderdelen pitchen: het thema ‘Luister! Muziek als protest’ of een zelf
te kiezen werelddeel buiten Europa. Binnen de categorie ‘cross-over’ werd dit jaar geen pitch-prijs
uitgereikt, omdat Emily Bannister (bloklfuit) de pitch in 2020 won welke werd doorgeschoven naar
2021. In de categorie ‘Thema’ wonnen zowel Sydney Plummer als Fenne Scholte een concert op het
Grachtenfestival en won Fenne tevens de Oorkaanprijs. In de categorie ‘Werelddelen’ won het Edson
Ensemble de pitch én een tweede Oorkaanprijs.
Seminar on Musical Entrepreneurship, op vrijdag
23 april, online;
Na een succesvolle fysieke editie in 2020, voor corona uitbrak, organiseerde het GF in samenwerking
met de Cello Biënnale, het Nederlands Vioolconcours en de Young Pianist Foundation de tweede
editie van het Seminar on Musical Entrepreneurship, dat voor de gelegenheid werd omgedoopt tot
webinar.

Melle Meivogel

Logischerwijze ging het webinar over hoe je als musicus kan ondernemen in tijden van corona. Het programma bestond uit verschillende onderdelen,
waarin de artistieke en zakelijke leiders van de initiatief-nemende organisaties in gesprek gingen met
musici en ondernemers uit het veld. Violist Pekka
Kuusisto gaf een zeer inspirerende key-note.
Ben Fitzpatrick (R) en twee kwintetleden tijdens een van hun
concert op het GF.
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Grachtenfestival Jazz Competition (GJC), zondagmiddag 6 juni, locatie: Meneer de Wit;
In 2021 organiseerde het Grachtenfestival voor het eerst een eigen jazz competitie. Met de introductie
van de Grachtenfestival Jazz Competition (GJC) breidt het festival haar scouting en ontwikkelingstrajecten van muzikaal talent verder uit. Tijdens de landelijke voorronde, op 27 maart 2021, namen
studenten van zeven conservatoria het tegen elkaar op onder toeziend oog van een bekwame vakjury. Gezien de geldende corona-maatregelen vond de voorronde besloten plaats en kon er geen
publiek aanwezig zijn bij de finale.
De finalisten kregen in aanloop naar de finale de opdracht mee een eigen stuk te componeren, gebaseerd op het thema ‘Luister! Muziek als protest!’. De jury was zeer onder de indruk van het Ben Fitzpatrick Quintet, het kwintet won dan ook vol overtuiging de Vakjuryprijs én de Denise Jannah Award. De
band trad daardoor zowel als kwintet als samen met Denise Jannah op tijdens het GF2021.

Highlights programma 2021
Bijzondere concerten
• Feestelijke Opening in Pathé Tuschinski: onder een regie van Jorinde Keesmaat traden musici op die
een belangrijke rol speelden op het festival 2021, waaronder Artist in Residence Shin Sihan, componist Nawras Altaky, Lucas Santana en de Artist in Residence 2022, cellist Alexander Warenberg. De
optredens werden omlijst door korte video’s van de musici;
• Violiste Luca van der Waals (14 jaar) won dit jaar de Bunschoten Jonger Talent Prijs (€1.500) naar
aanleiding van het concert dat zij gaf tijdens het Grachtenfestival (binnen de HTD-reeks);
• Artist in Residence Shin Sihan (violist) trad maar liefst 7 keer op tijdens het festival, met als hoogtepunten uitverkochte concerten in Carré en de Melkweg;
• Gallowstreet in Markt Centraal, een uitverkocht tafelconcert voor maar liefst 250 bezoekers. De
brassband liet zijn nieuwe – op de natuur geïnspireerde – album horen en het concert werd voorafgegaan door een diner;
• Het Ben Fitzpatrick Quintet (winnaar GJC) in concert met ‘Dutch Lady of Jazz’ Denise Jannah, waarbij ze een schitterend concert gaven in De Duif;
• Cellist Alexander Warenberg (1998) won de GrachtenfestivalPrijs 2021 en zal in 2022 Artist in
Residence zijn van het festival.
Premières
• From the Sun’s Perspective door het gezelschap House of Makers in het Compagnietheater;
• Labels Aren’t Our Names door Nawras Altaky in Paradiso, als compositieopdracht van het GF;
• MARS: door Camiel Jansen in De Meervaart;
• Echo door Floris Kappeyne in Het Scheepvaartmuseum;
• Opera Non Muore Mai van Studio Salix met sopraan Channa Malkin;
• Meerdere concerten door Artist in Residence Shin Sihan, zoals het vertelconcert Shin Sihan in
Residence - L’Histoire du soldat in de Melkweg;
• Diverse andere vertelconcerten, zoals Gershwin van Gershwin Bonevacia met Club Classique, Billie
over Billie Holiday door zangers Bahghi en Jetse de Jong over pianomuziek uit New Orleans.
Buurtconcerten
Net als vorig jaar kon het maatschappelijke karakter van het festival in 2021 niet tot uiting komen op
de manier zoals we dat voorheen kenden: met concerten op grote pontons en gratis concerten door
de stad, op pleinen en in parken. Dankzij een oproep in onze nieuwsbrief en op social media kregen
we meer binnentuinen op ons vizier. Uiteindelijk speelden verschillende musici in hofjes en in binnentuinen van verpleeghuizen en flats, waar de bewoners (jong maar vooral oud) vanaf hun balkon van
de muziek konden genieten. Zo bereikten we mensen die anders niet vaak klassieke muziek en jazz
concerten bezoeken.
Nieuw in 2021
Elk jaar introduceert het Grachtenfestival nieuwe onderdelen in het festival. Een jaarlijks terugkerende
is de wens om het publiek te blijven verrassen met nieuwe locaties. Ook kijken wij sinds enkele jaren
met interesse naar de ontwikkeling van de metropoolregio, die ons in het verleden al naar de Gooi
en Vechtstreek bracht. Dit jaar was ‘New Land’, de overkoepelende term voor Lelystad en Almere aan
de beurt. In 2021 vonden er verder concerten plaats op locaties waar het Grachtenfestival nog niet
eerder heeft geprogrammeerd, zoals Het HEM (Zaandam), OSCAM, Hotel Jakarta, FramerFramed
en Markt Centraal. Nieuw was ook de organisatie van de Grachtenfestival Talks. In samenwerking
met moderator Roufaida Aboutaleb waren er verschillende panelgesprekken, waarbij diverse mensen die een (zakelijke, muzikale) band met het festival hebben de verbindende factor van muziek en
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Buurtbewoners genoten vanaf hun balkon van het concert (Rijkskwartet) in de binnentuin aan de Atjehstraat.

de stad Amsterdam bespraken. Een nieuwe reeks was de Vertelconcerten. Tijdens 10 uiteenlopende
concerten kozen musici onderwerpen uit die hen na aan het hart lagen; een bijzondere band met een
componist, een aangrijpende levensgebeurtenis en liefde voor een bepaald muziekstuk. Zo krijgt het
publiek verdieping en meer context mee.

Artist in Residence 2021
Op het GF2020 won violist Shin Sihan de GrachtenfestivalPrijs, waarmee hij werd gekroond tot Artist
in Residence van het GF2021. Shin heeft tijdens het GF2021 een uitzonderlijke prestatie neergezet.
In maar liefst zeven concerten daagde hij zichzelf met onbekend repertoire, kamermuziek in bijzondere bezettingen, muziektheater, jazz en natuurlijk voornamelijk klassiek, op de meest uiteenlopende

Melle Meivogel

Shin (midden) tijdens zijn concert in Carré met het Club Classique Orchestra
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Een overzichtsfoto van het Jazz@Night-concert van Gallowstreet in Markt Centraal.

locaties. Het absolute hoogtepunt van Shin’s residency was zijn concert in Carré, samen met het Club
Classique Orchestra. Op 16 augustus brachten zij samen het programma Just think of love. Het was
de liefde die Bernstein inspireerde tot het componeren van zijn vioolconcert. Shin leerde de serenade
van Bernstein kennen via zijn viooldocent in Berlijn, professor Kolja Blacher. Het vioolconcert bevatte
een mix van klassiek, hedendaagse muziek en jazz, en nodigde de solist uit om zich te verdiepen in
verschillende genres, uitdagend samenspel en complexe en opzwepende ritmes.

Jazz
Tijdens het GF2021 heeft de organisatie grote stappen gezet in het uitbreiden van de jazz programmering. Mede door een bijdrage van het AFK met een oormerk voor innovatie is er ruimte gecreëerd
voor een solide jazzprogrammering, waarbij we verder kijken dan de Westerse canon. Dit deden we
onder meer door de Grachtenfestival Jazz Competition op te richten, de serie Jazz@Night door te
ontwikkelen en een grass-roots samenwerking aan te gaan met The New Originals Jazz Club.
Jazz @ Night
In de serie Jazz @ Night programmeert het Grachtenfestival sinds 2020 jazz concerten in clubs zoals
Skatecafe, RADION en Pllek, welke vanwege corona tijdelijk enkel als restaurant dienden. Voor het en
na het concert was er een DJ om plaatjes te draaien. Voor de programmering werd er in andere kringen dan voorheen gescout waardoor bands zoals SMANDEM., Boye Ingwersen Trio en Velvet Plaza
op het festival stonden.
De bands die werden geprogrammeerd zijn beïnvloed door jazz en hebben er een eigen, moderne
invulling aan gegeven. Een absoluut hoogtepunt van deze serie was Gallowstreet in Markt Centraal
op vrijdagavond 20 augustus. De monumentale markthal van Amsterdam werd opgefleurd met foodtrucks, een draaimolen en een imposant podium. De negen koppige brassband Gallowstreet gaf een
daverende presentatie van hun nieuwe album, Homeland, geïnspireerd door de natuur van Nederland.
GF x The New Originals Jazz Club
In samenwerking met Amsterdams platform The New Originals werden tijdens het Grachtenfestival
vier concerten georganiseerd. De drijvende krachten achter The New Originals zijn opgegroeid in de
Bijlmer en zodoende ontstond het idee om drie buurtconcerten te organiseren in Zuidoost, waarmee
het GF bewust een nieuw publiek op zocht. De eerste twee concerten vonden plaats op zondag 15 augustus. In OSCAM en de Kazerne kregen jonge, moderne jazzbands SMANDEM. en Phantom Wizard
de kans om zich te laten zien, wat ze met volle overtuiging deden. Een eigentijdse mix van jazz, hiphop
en fusion klonk door de straten van Zuidoost! Op vrijdag 20 augustus zette ParHasard het publiek in
het prachtige CEC in het zonnetje met zwoele soul en jazz. Deze samenwerking was erg succesvol en
willen we in 2022 voortzetten.
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SMANDEM. in OSCAM.

De highlight van de samenwerking vond plaats in The Loft van de A’DAM Toren, in stadsdeel Noord.
Hier zette multi-instrumentalist Tim Wes de zaal op stelten met zijn all-star jazzband. Hij speelde voor
het eerst live sinds de release van zijn album ‘Pink Dolls Blue Trucks’ en dat was te merken. Een bom
van energie blies het publiek omver en zorgde ervoor dat iedereen zowaar in trans en met een glimlach van oor tot oor de toren verliet.

Kirsten van Santen

Tim Wes in The Loft (A’DAM Toren).
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Kaartverkoop
In tegenstelling tot 2020 heerste er in de zomer van 2021 een groot enthousiasme bij ticketkopers,
wat te zien was bij alle evenementen die doorgang konden vinden. Gezien we nog steeds met een
beperkte capaciteit werkten, was er minder aanbod dan voor corona. Echter tegenover 2020 vond
een verdubbeling van het aantal beschikbare tickets plaats (2020: 6100, 2021: 12.000). Gezien de
beperkte capaciteit per concert, kocht het publiek direct hun gewenste kaarten. Het gebruik van timeslots, in 2020 geïntroduceerd om aankomst van publiek te spreiden, werkte ook dit jaar zeer goed
en de GF-protocollen werden met de kaarten toegestuurd via de mail. Het GF kent daardoor in 2021
een goede eigen inkomst uit kaartverkoop, al is het nog steeds aanmerkelijk minder dan in 2019. Het
nieuw ontworpen blokkenschema hielp ons publiek bij het maken van de keuzen voor concertbezoek.
Net als in 2020 werkten we gezien de aanhoudende registratieplicht met kaarten van €5 voor de
meest toegankelijke (familie-)concerten, die normaliter gratis in de openbare ruimte gepresenteerd
zouden worden in parken en op pleinen. Deze toegankelijke €5-concerten (ruim 45) vonden onder
meer plaats in OSCAM en De Kazerne (Zuidoost), de Buiksloterkerk (Noord), OBA de Hallen (West),
de Fruittuin van West (Nieuw-West), Vrijburg (Zuid) en Waterlely Natuurpark en de Stadboerderij in
respectievelijk Lelystad en Almere.
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3. Publiciteit
Het Grachtenfestival was ook in 2021 goed vertegenwoordigd in de nationale pers, zowel door middel
van (pers)berichten in nationale kranten zoals Trouw & NRC en onze samenwerking met Het Parool.
Door de spreiding van deze advertenties en recensies over verschillende dagbladen werden de verschillende doelgroepen van het GF bereikt. Vanuit de landelijke media was er veel aandacht voor de
stukken die in première gingen.
Gedurende het jaar houdt het GF contact met bezoekers via de website, de digitale nieuwsbrief en de
social-mediakanalen. In aanloop naar het festival toe, nam de intensiteit van de media-aandacht toe,
mede doordat het Grachtenfestival één van de weinige festivals was deze zomer die doorgang kon
bieden. Daarnaast zette het GF een breed palet aan eigen communicatiemiddelen in. De programmakrant die i.s.m. Het Parool is gemaakt, wordt verspreid naar tal van openbare gelegenheden en
deelnemende locaties. In de weken voorafgaand aan het festival worden posters verspreid, zijn er
op verschillende metrostations korte video’s te zien en loopt er een campagne i.s.m. Amsterdam
Marketing en JCDecaux op de digitale buiten borden verspreid door de stad. Om overal zichtbaar te
creëren in de stad en tijdens het festival wapperen op tal van plekken in de stad de rode Grachtenfestivalvlaggen.

Marketing en communicatie
In de algemene marketing en communicatie richt het GF zich op een breed en gevarieerd publiek.
Hierbij onderscheiden we vijf primaire publieksdoelgroepen die we via gedifferentieerde kanalen en
media bereiken: vaste bezoekers, jong publiek (20 – 40 jaar), oudere en Amsterdamse bezoekers,
toeristen en (gezinnen met jonge) kinderen (0 – 12 jaar). Daarnaast is er ook onderscheid tussen liefhebbers van jazz en/of klassieke muziek en mensen die graag aan culturele activiteiten deelnemen of
bijzondere locaties in Amsterdam bezoeken.
Corona
Gezien de gevolgen van de coronacrisis was het dit jaar wederom van belang om duidelijk kenbaar te
maken dat het GF wél op een veilige manier kon doorgaan en dat wij ons aan de nodige maatregelen
hielden. Dit is onder meer bewerkstelligd door signage bij binnenkomst van de verschillende concerten en vrijwilligers die de triage deden bij de bezoekers. Tickets konden uitsluitend online worden
gekocht en iedere bezoekers ontving een timeslot om te arriveren. In de webshop boden we zowel de
festivalkrant als concertkaarten en 2-laags mondkapjes aan. Uiteraard moesten mensen bij aankomst
enkele vragen beantwoorden over hun gezondheid, werd er dringend verzocht handgel te gebruiken
(bij elke locatie stonden zuilen) en kreeg men zitplaatsen toegewezen. Mensen die hun kaarten wilden
annuleren i.v.m. gezondheidsklachten) kregen hun geld teruggestort. Een enkele keer werd dit bedrag
gedoneerd, er zijn geen vouchers of tegoedbonnen uitgedeeld.
Nieuw in 2021 was het interactieve blokkenschema dat deel uitmaakte van de
programma-pagina op de website. Door
de gewenste datum te selecteren konden
bezoekers sneller en beter een overzicht
krijgen van op welke locatie en om welke
tijd een concert plaats vond. Vanuit het
blokkenschema waren de specifieke programma-pagina’s toegankelijk en konden
tickets worden gekocht. Ook de Grachtenfestival-app is dit jaar veel gebruikt (veel
meer downloads dan in 2020), waar het publiek de fysieke afstand tussen de diverse
concertlocaties kon berekenen, om zo zelf
een perfecte festivaldag samen te kunnen
stellen.
Een voorbeeld van een pop-up in het blokkenschema. Bron: Grachtenfestival
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Streamen
Om een zo breed mogelijk publiek te kunnen bereiken bij de concerten waar een beperkte kaartverkoop voor mogelijk was en iedereen de mogelijkheid te geven een concert van het GF bij te wonen,
heeft het festival ervoor gekozen om 14 concerten te streamen (plus 4 concerten buiten het festival
om), in samenwerking met Felix Meritis, Dutch Streaming Partners en Studio 150. Mede doordat de
livestreams op diverse kanalen te volgen waren zijn de streams ruim 16.000 keer bekeken, dit aantal
neemt wekelijks toe.
Met het oog op deze livestreams is de site verbeterd, zodat deze op een gemakkelijke manier te bekijken konden worden, ook op Youtube en Facebook. Om ons publiek en anderen geïnteresseerden
hiervan op de hoogte te stellen zijn we ook verschillende sociale media-campagnes gestart, waar
we per campagne een specifieke doelgroep aanspraken. Verder zijn we een nieuwe samenwerking
aangegaan met Amarte Studio Concerts waarbij we een open call hebben uitgezet voor jonge musici
onder de 32 die konden pitchen op een concert waarin verschillende muziekgenres worden gemixt.
Uit 75 aanmeldingen werden vier ensembles geselecteerd om een concert te geven in Studio 150
Bethlehemkerk, welke ook werden uitgezonden via livestream.
Online
Sociale media spelen al enige jaren een belangrijke rol binnen de communicatie van het GF, waarbij
we ook de musici het belang hiervan laten inzien en hen helpen met de eerste stappen dit zelf te ontwikkelen. Sinds 2019 is de focus van het GF van voornamelijk Facebook ook naar Instagram verplaatst.
Hier bevindt zich een jongere doelgroep dan op Facebook en door middel van verschillende advertenties hebben wij deze nieuwe doelgroep aan ons gebonden. Deze advertenties zorgden ook voor
ticketverkoop voor verschillende voorstellingen. Als we kijken naar like-minded organisaties zien we
dat het aantal volgers op de sociale media-kanalen in vergelijking met het GF ongeveer hetzelfde is,
maar dat de interactie bij het GF hoger ligt, mede doordat de musici ons duidelijker naar voren laten
komen op hun eigen sociale media-kanalen.

Highlights Marketing & Publiciteit 2021
• Digitale buitenreclame op 300 schermen, dankzij JCDexaux en i.s.m. met Amsterdam&Partners;
• Gedurende twee weken op 25 schermen in verschillende metrostations in Amsterdam met een bereik van 1 miljoen reizigers per week;
• 200 A0 en A2 posters op elektriciteitskasten en driehoeks-borden door de hele stad en 80 posters
in Mupi’s door heel Amsterdam;
• 95.000 Grachtenfestivalkranten als special bij de zaterdageditie van Het Parool en verspreid op
diverse locaties in Amsterdam, zoals verschillende leestafels, OBA’s en bij concerten van het GF;
• 7 pagina-vullende advertenties in het Parool met een totale advertentiewaarde van €24.500.
Digitale activiteiten
Sociale media

2021

2020

2019

11.783

11.196

10.455

Instagram (volgers)

3.119

2.407

1.893

Twitter (volgers)

3.438

3.490

3.504

Grchtnfstvl-app (gebruikers)

1.538

1.223

834

Facebook (likes)

Campagne-bereik (via Facebook en Instagram)
Bereik

2021

2020

2019

35.406

69.918

105.214

Weergave

Ticketverkoop
Via sociale media advertenties
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158.562

2021

2020

2019

247

112

61

14

Livestreams
Views
Concerten
Kanalen

2021

2020

21.617

18.352

15

13

3

3

GF-website; YouTube; Facebook

Bezoek website (jan-aug 2020)
Bezoeken
Weergaven

Nieuwsbrief
Abonnees

2021

2020

100.305

73.000

1.063.392

626.930

2021

2020

10.000

10.000

Enkele citaten uit de pers
• ‘Jonge musici tonen lef en spelvreugde op het Grachtenfestival’. Het Grachtenfestival claimt
‘heel Amsterdam als decor’, en dat decor lag er in het openingsweekend schitterend bij.’
Joep Stapel – NRC
• ‘In ‘Mars’ swingt de klassieke muziek soms met de felheid van een machtige bliksemschicht’
Componist en contrabassist Camiel Jansen maakte Mars: Odysseys and Oddities in opdracht van
het Grachtenfestival.
Peter van der Lint, Trouw
• ‘Oermusicus Alexander Warenberg is de winnaar van de GrachtenfestivalPrijs’
Jan Pieter Ekker – Het Parool
Resultaten publieksonderzoek
• De bezoekers van het Grachtenfestival zijn gemiddeld 46 jaar oud.
• Ongeveer een-vierde van de bezoekers bezoekt het festival voor het eerst; ruim dan de helft komt
van buiten Amsterdam of van binnen de MRA.
• De bezoekers geven het Grachtenfestival een hoog rapportcijfer: gemiddeld een 8,7/10.
• (Live) muziek in het algemeen, specifieke musici en de bijzondere locaties worden het meest
genoemd als redenen om het GF te bezoeken.
• Het overgrote deel is van plan om in 2022 het Grachtenfestival weer te bezoeken (91% zeker en 6%
waarschijnlijk).
• De Net Promoterscore is hoog: 42. Ruim de helft van de respondenten geeft een 9 of 10 bij de vraag
of ze het Grachtenfestival aanbevelen bij vrienden en familie, 40% van de respondenten geven een
7 of 8 en slechts 10% geeft een 6 of lager.

Grachtenfestival

Abintu in de Uilenburgersjoel.
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Meer dan 125 vrijwilligers spanden zich in om het publiek gastvrij te ontvangen, hier in het Olympisch Stadion.

4. Organisatie en bestuur
Het aantal personeelsleden in loondienst bestaat uit directeur Marie-Luce Bree (1,0 fte), zakelijk
medewerker Sarah van den Berg (0,9 fte), coördinator publiciteit & marketing Lianne Creemers (0,8
fte), programmeur klassieke muziek Lestari Scholtes (tot 1 sept 2021), programmeur jazz David Grütter
(0,6 fte) en fondsenwerver Robin Ekkart (0,8 fte). De fondsenwerver functioneert 4 maanden per jaar
als kassacoördinator. De productieleider en (parttime) producenten (specifiek voor buurtconcerten,
clubconcerten, ponton-concerten) zijn op freelancebasis werkzaam. De programmeurs worden bijgestaan door artistiek adviseur Ab Nieuwdorp, presentator van o.a. De Klassieken op NPO Radio 4. Vlak
voor en tijdens de festivalperiode wordt de organisatie uitgebreid met een aantal tijdelijk medewerkers met tijdelijke contracten, freelancers, stagiaires en vrijwilligers (ruim 125 in totaal in 2021).
Werken tijdens corona
Het GF team heeft heel 2021 noodgedwongen veelal vanuit huis gewerkt. Door het werken met
Office365 (in 2020 opgezet) had het team toegang tot de relevante (digitale) mappen (via sharepoint)
en was er contact via Teams. Extra aandacht voor bescherming van persoonsgegevens was al in 2018
ingevoerd en de organisatie blijft alert op de naleving hiervan. Evenals in 2020 konden de collega’s
die buiten Amsterdam wonen gedurende het festival in hotels verblijven, dankzij de leegstand in de
zomer.

Festivalorganisatie
Gelukkig kon het GF haar hele team weer inzetten, welke voor een groot deel uit ZZP-ers bestaat. Wel
is het zo dat enkele zeer ervaren professionals inmiddels gekozen hebben voor een zekerder bestaan
in loondienst, waardoor het team in 2022 de nodige ervaring zal moeten missen. Tijdens het festival
was het personeel verspreid over diverse locaties, zoals het Rokin 75 (normaliter kantoor) en in het MD
(Maison Descartes, van waar alle logistieke zaken van en naar de locaties werd geregeld).
Festivalmedewerkers (vrijwilligers)
In aanloop naar het festival groeit de organisatie van het GF. We bieden stages en werkervaringsplekken en zonder de meer dan 125 vrijwilligers die tijdens het festival actief zijn, zouden we geen festival
kunnen organiseren. Dat gold des te meer voor 2021 met het handhaven van de corona-maatregelen.
Om alles goed en veilig te laten verlopen tijdens dit festival, waren er meer festivalmedewerkers nodig dan normaal. Bovendien stond er elke shift iemand in reserve, voor het geval er iemand ziek zou
worden. Dat gold overigens voor de hele crew, ook voor de kernploeg was er een contingency plan
opgesteld, van directeur tot stagiair: wie neemt wat over bij ziekte en uitval. Overal lagen zelf-testen
en waren er handschoenen en mondkapjes in voorraad.
“Overal op het festival waren lieve vrijwilligers met uitleg over het hoe en waarom [van de geldende
corona-maatregelen].”
– anonieme bezoeker, via publieksenquête

P U B L I E K S V E R S L A G G R A C H T E N F E S T I VA L 2 0 2 1

16

5. Bestuur en organisatie
Het bestuur bestaat uit 5 personen, op 31 december 2021 zijn dat:
De heer Tex Gunning - voorzitter
De heer Boudewijn Oranje - penningmeester
Mevrouw Willemijn van Dolen - secretaris
Mevrouw Garance Reus-Deelder – lid
Mevrouw Saloua Ouchan – lid
Rooster van Aftreden

Datum infunctietreding

Einde 1e termijn

Herbenoemd

Tex Gunning (vz)

11-09-2017

10-09-2021

08-09-2021

Boudewijn Oranje (pm)

30-05-2018

29-05-2022

Garance Reus – Deelder

05-09-2018

04-09-2022

Willemijn van Dolen

01-05-2019

01-05-2023

Saloua Ouchan

01-12-2019

01-12-2023

Het bestuur kwam in 2021 viermaal officieel bijeen: op 24 maart, 16 juni, 8 september en 1 december.
De vergadering in maart stond in het teken van het concept bestuursverslag 2020 en van de vaststelling van de jaarrekening 2020 en de bestuursevaluatie. In september 2021 is de 24e editie van het festival geëvalueerd en is de realisatie van de doelstellingen besproken. In de vergadering van december
is het voorlopig resultaat over 2021 besproken, als ook de plannen voor 2022 – het jubileumjaar!

Governance Code Cultuur
De Stichting Grachtenfestival past de Governance Code Cultuur voor het bestuur-directie model toe.
In het kader daarvan evalueert het bestuur jaarlijks ook het eigen functioneren. In december 2020 zijn
door alle bestuursleden evaluaties ingevuld en deze zijn in de vergadering van maart 2021 besproken.
Een overzicht van de nevenfuncties van bestuurders en de directeur zijn als bijlage bij dit bestuursverslag opgenomen. Het Grachtenfestival is bestuurlijk en administratief ingericht in overeenstemming
met de Governance Code Cultuur. Samenvattend leggen wij hieronder uit hoe we de 7 principes
toepassen:
WBTR
Naast de Governance Code Cultuur heeft het Grachtenfestival tijdens de bestuursvergadering van
1 december 2021 de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) geagendeerd en besproken.
De statuten van het Grachtenfestival zijn daarnaast bekeken door een juriste om te onderzoeken of er
wijzigingen nodig zijn en de directie zal de uitkomsten daarvan tijdens een bestuursvergadering in het
komende jaar agenderen en bespreken.

Code Diversiteit & Inclusie
Sinds de ontwikkeling van de Code Culturele Diversiteit is er veel gebeurd om diversiteit binnen de
sector te bevorderen. Zo is het perspectief op het onderwerp verbreed van culturele diversiteit naar
diversiteit en inclusie. De code gebruikt de term diversiteit om aan te geven dat mensen op een reeks
van zichtbare en onzichtbare kenmerken van elkaar verschillen en met elkaar overeenkomen. In dit
nieuwe perspectief is ook oog voor andere vormen van verschil zoals gender, beperking, seksuele
oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau en leeftijd. Inclusie is de mate waarin
makers, producenten, werkenden en publiek van alle identiteiten - zichtbaar of niet - zichzelf kunnen
zijn en zich veilig en gerespecteerd voelen. Bestuur en directie dragen het belang van diversiteit voor
de organisatie uit, ons beleid bevat specifieke doelstellingen om (delen van) het programma te laten
aansluiten op een cultureel divers publiek en daarbij partners te zoeken en een mix van communicatiekanalen in te zetten. Voor de grote groep festivalmedewerkers wordt culturele diversiteit nagestreefd
en ook gerealiseerd en dat geldt eveneens voor de bestuurssamenstelling van het Grachtenfestival.
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Code Fair Practice
Het Grachtenfestival streeft de richtlijnen van de Fair Practice Code te allen tijde na. Artiesten krijgen
een gedegen honorarium, waarbij er kritisch wordt gekeken naar een gezonde balans tussen inspanning en beloning. Binnen de presenterende concerten wordt gekeken naar de moeilijkheid van het
programma (voorbereidingstijd), de intensiteit van het optreden, en de plaats waar de musicus of het
ensemble zich bevindt binnen de muziekwereld. Voor orkesten, muziektheater en opera gelden hogere gages. Daarnaast worden kosten als transportkosten voor instrumenten, huur van grote instrumenten als vleugels en slagwerk en vliegtickets vanuit het buitenland vergoed. Musici krijgen een simpele
lunch of diner aangeboden wanneer zij rond deze tijd spelen. Het Grachtenfestival werkte in 2021 met
een minimumgage van €265 (na 1 okt 2021 €270) en zit doorgaans niet aan de bovenkant van vergoedingen in de sector. Het festival focust zich namelijk hoofdzakelijk op jong talent dat aan het begin van
de carrière staat. De honoraria zijn daar vanzelfsprekend op aangepast. Het Grachtenfestival verzorgde in 2021 concerten van meer dan 500 musici, van beginnend talent tot aan de (bijna-)gevestigde
(inter-)nationale top van de opkomende generatie.
Ook voor niet-makers, waaronder freelancers voor specifieke festivalonderdelen, volgt het GF de
code. Vrijwilligers en stagiairs die kortdurend worden ingezet, krijgen een vergoeding volgens de landelijke regelgeving. Alleen bestuursfuncties zijn onbezoldigd. De ontwikkelingen van de wet Arbeidsmarkt in Balans hebben op ons geen directe impact, daar wij onze freelancers voor een specifieke
periode aannemen (minimaal 2 weken, maximaal 6 maanden). Salariëring van de directie is conform
de WNT (wet normering topsalarissen) en zit ruim onder het plafond voor de bepaling van het bezoldigingsmaximum voor de culture sector. Los van de fondsen die nodig zijn om de concerten überhaupt
te kunnen financieren, zijn voor ons geen additionele investeringen nodig om aan de uitvoering van
de Fair Practice Code te voldoen.

6. Financiën
Voor de hele culturele sector en de evenementenbranche was 2021 het jaar waarin men hoopte de
corona-crisis achter zich te hebben gelaten. Echter, gezien de aanhoudende maatregelen en de onzekere situatie die rondom testen-voor-toegang was ontstaan in mei/juni (teststraten overbelast, uitslagen kwijt) besloten we wederom de 1,5m afstandsmaatregel te hanteren (dat was in 2020 op organisatorisch vlak goed bevallen) waarmee we 20-30% van alle stoelen in elke locatie mochten bezetten
en onszelf zo veel als mogelijk verzekerden van doorgang. Binnen de beschikbare middelen hebben
we een volledig corona-proof festival georganiseerd, met 150 medewerkers, meer dan 500 musici en
gelukkig heel veel publiek. Er is op geen enkele wijze ingeboet aan artistieke kwaliteit dankzij de vele
partners die ons bleven bijstaan. Het positieve resultaat is uiteindelijk in grote mate te danken aan
de coronasteunmaatregelen vanuit het ministerie, via het FPK. Met deze twee tranches in additionele
bijdragen konden wij veel meer musici laten spelen dan anders het geval was geweest.

Risico’s en onzekerheden
Aan de organisatie van een festival als het Grachtenfestival kleven altijd risico’s. Deze zijn echter
beheersbaar en voldoende afgedekt. Sommige risico’s die voor andere festivals gelden, zoals bijvoorbeeld de weersomstandigheden, zijn voor ons minder relevant. Wij werken met regenlocaties en
gezien het grote aantal gratis toegankelijke concerten zijn inkomsten uitentreegelden niet onze belangrijkste bron. Daarmee is de impact dan ook grotendeels ondervangen, wij werven extra fondsen
om aan de gages van de musici te kunnen voldoen en onze zzp-ers aan te kunnen houden.
Ieder jaar moet het Grachtenfestival een groot deel van de financiering via incidentele middelen verkrijgen. De basis is echter verzekerd door de toekenning vanuit het Kunstenplan Amsterdam 2021
– 2024, vanuit het FPK en bijdragen van beide steunstichtingen van het Grachtenfestival. Daarnaast
wordt direct na afloop van het festival alweer gestart met sponsor- en fondsenwerving voor de nieuwe
editie. Dit maakt dat het bestuur jaarlijks in januari een basis begroting kan vaststellen.
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Melle Meivogel

Artist in Residence Shin Sihan tijdens het openingsconcert in Tuschinski.

7. Vooruitblik
In 2022 zal het centrale thema het 25-jarig jubileum zijn, waarmee Grachtenfestival zowel naar de toekomst en het verleden zal kijken om te concluderen dat financiële crisis en pandemieën niet hebben
kunnen voorkomen dat de organisatie staat als een huis en festival een enorme toegevoegde waarde
heeft in de wereld van muziek en de keten van talentonwikkeling voor jonge makers. Gelukkig heeft
het GF theater De Rode Hoed aan de Keizersgracht vast kunnen leggen als festivalhart in de zomer
van 2022, zodat we ook echt weer een ontmoetingsplek kunnen zijn voor musici en bezoekers.

Nabou in de Doopsgezinde Singelkerk.
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Bijlage 1
OVERZICHT (NEVEN)FUNCTIES BESTUUR EN DIRECTIE STICHTING GRACHTENFESTIVAL

BESTUUR
Tex Gunning
• Lid RvC Friesland Campina
• Lid RvT Wereld Natuur Fonds
• Lid RvT Erasmus Trustfonds
• Lid RvT Nexus Instituut
• CEO & Chairman of the Managing Board LeasePlan Corporation N.V. (hoofdfunctie)
Boudewijn Oranje
• Penningmeester stichting Arts & Inspiration
• Penningmeester stichting Arts & Ex
• Voorzitter bestuur stichting Ideefix
• Lid bestuur Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen.
• Bestuurslid stichting Ravijn
Garance Reus-Deelder
• Lid/secretaris bestuur van de Stichting Partners van de Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem
• Bestuurslid van de Stichting Education Fund ’94
• Bestuurslid van de samenwerkende Hulporganisaties (Giro555)
• Lid van de raad van toezicht Stichting Beheer Subsidiegelden Dutch Relief Alliance
• Lid van de raad van toezicht van het Amsterdam Museum
• Lid van de raad van toezicht van het Asser Instituut
• Directeur Plan International Nederland (hoofdfunctie)
Willemijn van Dolen
• Lid raad van toezicht Amsterdam&partners, en lid remuneratiecommissie (tot 1-1-2022)
• Lid raad van toezicht Autoriteit Financiële Markten (AFM) en vice-voorzitter
• Member Supervisory Board Starbucks Coffee EMEA, b.v. (tot 1-2-2021)
• Hoogleraar Marketing aan de Universiteit van Amsterdam (hoofdfunctie)
Saloua Ouchan
• Principal Associate / Advocaat Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (hoofdfunctie)
Geen nevenfuncties

DIRECTIE
Marie-Luce Bree
• Penningmeester Steunstichting Hildebrand van Loon-school
• Lid raad van toezicht en audit commissie Dolhuys – Museum van de Geest
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Bijlage 2
HIGHLIGHTS UIT DE PERS

13 T/M 22 AUGUSTUS

2021

editie 24

Cultuurtip: het Grachtenfestival gaat weer van start
met ruim 200 concerten in en rond Amsterdam

Directeur Marie-Luce Bree (Grachtenfestival):
‘De nieuwe generatie moet de stap naar de grotere
podia kunnen maken’

‘Hij versmelt met zijn instrument
en geeft zich volledig over aan zijn
eigen interpretaties van de muziek.
Samen met zijn ideeënrijkdom
maakt dit hem tot de ideale
kandidaat voor de komende
residency van het Grachtenfestival.’
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Bijlage 3
OVERZICHT OPENBARE LOCATIES (BRON: GRACHTENFESTIVALKRANT)
Grachten festival
13–22 augustus 2021
Het Parool

Locaties

39

38

Première: MARS

Ascenseur pour l’échafaud
vs. Gideon Tazelaar Trio

Woensdag 18 & 19 augustus om
19.00 uur en 21.00 uur in Meervaart

Zaterdag 14 augustus 21.00 uur in EYE

Het nieuwe werk van componist Camiel Jansen is een
muzikale reis naar onze volgende planeet, waarin de
menselijke ontdekkingsdrift de drijvende kracht is. Wat
blijft er van de mensheid over? En hoe klinkt onze
muziek op Mars? Het ensemble van Camiel Jansen
speelt muziek die zich verhoudt tussen klassiek en jazz
die zich het best laat omschrijven als chaotic minimal
music. Maar dan in de ruimte.

We gaan terug naar de jazz en film
noir uit de jaren 50. De film Ascenseur pour l’échafaud
van Louis Malle staat bekend om de legendarische
muziek van Miles Davis. Aansluitend op de film zal het
trio van saxofonist Gideon Tazelaar zich op het podium
laten inspireren door grootheden uit deze tijd,
waaronder Duke Ellington en natuurlijk Miles Davis zelf.
Klaar voor deze muzikale tijdreis?
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Luyi van der Lingen, Mike Boddé,
Tobias Nijboer & Daniël van Dalen

IJ

Zondag 22 augustus 16.00 uur in
Vondelkerk
Amy Winehouse inspireerde de 17-jarige jazz-zangeres
Luyi van der Lingen al op jonge leeftijd: 'Later wil ik graag
een eigen band en net als Amy jazzmuziek met pop
mixen'. Inmiddels heeft ze een tweede prijs op het
Prinses Christina Jazz Concours op haar naam staan, en
speelde ze bij Podium Witteman. In de Vondelkerk staat
ze op het podium met een zinderend programma van
swingende jazzstandards.
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3 Violas in Artis

31

Piet He

Donderdag 19 augustus 17.00 uur in Artis

inkad
e

Waar 3VIOLAS zich voorheen liet
inspireren door andere artiesten, zijn ze steeds meer
een eigen geluid aan het creëren door de muziek volledig
zelf te componeren. Naast de eigen arrangementen en
composities zijn improvisaties een vast onderdeel van
het repertoire. Dit maakt elk optreden van 3VIOLAS
uniek, onvoorspelbaar en iets dat je absoluut niet wil
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Donderdag 19 augustus 12.00 uur
in het Olympisch Stadion

De Yoràn Vroom’s Group of
Friends zal het Olympisch
stadion eer aan doen met een geweldige mix van
intense jazz tot West-Afrikaanse percussie en zomerse
Surinaamse melodieën. Onlangs lanceerde hij zijn
gedroomde solodebuut Across A Spectrum waarin
alles samen komt wat er in zijn hoofd om gaat. Dit laat
hij horen met zijn bevriende muzikanten.

29

tel
Ams

47

Vondelpark

26

19

rl
Bae
Van

m
rtoo
Ove

Picknick Concert: Yoràn Vroom's
Group of Friends
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Shin Sihan in Residence &
Club Classique Orchestra
Maandag 16 augustus 20.00 uur in Carré

54

51

NIEUW-WEST
Broedplaats De Vlugt
OBA Slotermeer
RADION
Fruittuin van West
De Meervaart
Stadsboerderij Osdorp

ZUID
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Vondelpark Openluchttheater
OBA Roelof Hartplein
Het Concertgebouw
OBA CC Amstel
Olympisch Stadion
Willem de Zwijgerkerk
Hilton Amsterdam
Vrijburg Kerk
St. Nicolaaslyceum
De Thomaskerk
Nu.Vu Atrium

De liefde inspireerde Bernstein tot het componeren van zijn
vioolconcert ‘Serenade’. Het is een klinkende verhandeling
over de liefde. Artist in Residence Shin Sihan leerde de
compositie kennen via zijn viooldocent in Berlijn. Vanavond
gaat zijn grote droom in vervulling en mag hij het zelf spelen
met het speciaal voor het Grachtenfestival samengestelde
Club Classique Orchestra in Carré.
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Bimhuis
Muziekgebouw aan 't IJ
Hotel Jakarta
Framer Framed
NedPhO-Koepel

ZUIDOOST
OSCAM
CEC
De Kazerne Reigerbos
Kinderboerderij 't Brinkie

NOORD
35
36
37
38
39

Studio 150 Bethlehemkerk
Eye Filmmuseum
A'DAM toren
PLLEK
Buiksloterkerk
Zonnehuis
Undercurrent

= Locatie niet op de kaart

ParHasard
Vrijdag 20 augustus 17.00 uur in CEC

52

Markt Centraal
OBA De Hallen
De Nieuwe Liefde
Vondelkerk
Podium Mozaïek
Jeruzalemkerk
OBA Mercatorplein
Lofi
DeLaMar West
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OBA Oosterdok
Uilenburgersjoel
Portugese Synagoge
NEMO Science Museum
Zuiderkerk
Compagnietheater
Hotel Sofitel Legend the
Grand
NH Collection Grand Hotel
Krasnapolsky
Koninklijke Industrieele
Groote Club
De Waalse Kerk
Koepelkerk
Posthoornkerk
Rode Hoed
Felix Meritis
Westerkerk
Doopsgezinde Singelkerk
Museum van Loon
Goethe-Institut
De Duif
Paradiso
Amstelkerk
Melkweg
Museumwerf 't Kromhout
Artis
Hermitage
Koninklijk Theater Carré
Het Scheepvaartmuseum
Luther Museum
Capital C

De naam ParHasard zegt het al;
dit is een band ontstaan uit een
samenloop van toevalligheden. Toen zanger Tos en de broertjes
Benjamin en Sebastiaan erachter kwamen dat ze verre familie
van elkaar waren en dezelfde passie voor muziek deelden, was
de keuze om een band te starten snel gemaakt. Dankzij de
combinatie van de strakke bas en drums, soepele jazz en stevige
R&B is een optreden van ParHasard altijd verrassend.

Buiten Amsterdam
Musici/Enselble

Locatie

Stad

Datum

Grachtenfestival Junior: Vreemde Streken
Eternal Feminine
Jeff Heijne & Mauro Cottone
Mo van der Does Quartet
Duo Cellousy
Marigold strijktrio
MAAT Saxofoonkwartet
3Violas
Duo Jeroen Dupont & Ketevan Roinishvili
Het HEM Experience

P60
P60
De nieuwe bibliotheek
Stadsboerderij Almere
Almere Schaapskooi
Forteiland Pampus
Het HEM
Boerkok
De Waterlely
Batavialand

Amstelveen
Amstelveen
Almere
Lelystad
Lelystad
Lelystad
Almere
Almere
Muiden
Zaandam

14 augustus
14 augustus
14 augustus
14 augustus
14 augustus
15 augustus
15 augustus
15 augustus
17 augustus
21 augustus

OVERZICHT BESLOTEN LOCATIES
Stadsdeel Centrum
• Pathe Tuschinski
• Begijnhof
• Zuiderkerk
• Artis
• Uilenburgersjoel
• De Duif

Stadsdeel Nieuw-West
• Bouwmeester Complex
• De Mijlpaal
Stadsdeel Noord
• A’DAM&Co.
• Evean Twiskehuis
• Het Schouw
• Speeltuin Nieuwendam
• Verpleeghuis De Die
• Zilverberg
Stadsdeel Oost
• Domselaer/The Manor
• Binnentuin Atjehstraat
• De Gooyer
• Rietlanden
• Vrijburcht
Stadsdeel West
• Tuin van Jan
Stadsdeel Zuid
• Hilton Amsterdam
• Loyens & Loeff
• Huis van de Wijk Buitenveldert

P U B L I E K S V E R S L A G G R A C H T E N F E S T I VA L 2 0 2 1

22

