
KLASSIEK & JAZZ | 10 DAGEN | LIVE CONCERTEN | DIVERSE LOCATIES

www.grachtenfestival.nl

PUBLIEKSVERSLAG 2020



Voorwoord

2020 was voor het Grachtenfestival (GF) op vele fronten een bijzonder jaar. Het festivalthema Wonder 
had centraal moeten staan, maar het jaar 2020 stond in het teken van Corona. In het voorjaar mocht 
het GF haar nieuwe 4-jarenplannen inleveren op regionaal en landelijk niveau, bij het AFK (Amster-
dams Fonds voor de kunst) en het FPK (Fonds Podiumkunsten) om opnieuw in aanmerking te komen 
voor subsidie. Gelukkig kwam er in augustus van beide fondsen goed nieuws. Binnen het FPK schoven 
we op van de 2-jaars- naar de 4-jaarsregeling en in beide gevallen was er sprake van een (lichte) ver-
hoging. Hiermee is de financiële basis onder het festival de komende jaren gegarandeerd. 

De editie van 2020 zou weer een beetje groter en op specifieke vlakken professioneler aangepakt en 
ingericht worden. En toen kwam het nieuws over Corona en lag de wereld stil. Terwijl collega-instel-
lingen hun festival annuleerden, gingen wij van persconferentie naar persconferentie en focusten ons 
op de kansen die er nog lagen. Zonder evenementen in de openbare ruimte, want we verplaatsten 
alle concerten naar binnen; zonder musici in te hoeven vliegen, want wij programmeren vooral (oud-)
studenten van één van de 9 Nederlandse conservatoria – een zeer internationale poule; en zonder 
festivalterrein, de concertlocaties zijn namelijk over de hele stad verspreid. Zo zagen wij steeds meer 
mogelijkheden om wel een festival te organiseren. En zo geschiedde. We identificeerden 30 locaties 
door de hele stad, die groot genoeg waren om het publiek (minimaal 20 personen) en de musici 
(maximaal 8 personen) op veilige wijze te ontvangen. Daar organiseerden we meer dan 100 concerten, 
waarvan we enkelen ook live streamden om een nog groter publiek te ontvangen. In totaal hebben we 
ruim 6100 kaarten verkocht, 80% van de totale capaciteit. Ook vonden we 30 verschillende locaties, 
zoals zorgcentra en wooncomplexen, waar we besloten concerten konden organiseren uitsluitend 
voor bewoners (veelal ouder), terwijl musici speelden vanaf de binnenplaats of tuin.

Binnen de gerealiseerde concerten zaten bijzondere premières, zoals de door Corona-geïnspireerde 
voorstelling ‘Within Time’ (door House of Makers) en de wereldpremière van de opera La Gara delle 
Grazie. De uitvoering van de compositieopdracht door het AM.OK orkest van componist en dirigent 
Tijn Wybenga ontving lovende recensies, evenals de ‘battle concerten’ tussen de drie genomineerden 
voor de GrachtenfestivalPrijs, die uiteindelijk door violist Shin Sihan werd gewonnen. Verder waren 
er tal van nieuwe, bijzondere locaties in het programma, zoals het Olympisch Stadion en nieuwe 
partners zoals de Nationale Opera Studio. En gelukkig ook weer geliefde populaire reeksen zoals 
de serie Meesterlijk! in Krasnapolsky, Opus Novum in CC Amstel, Jong Talent in de Oude Wester en 
Grachtenfestival Lanceert. Memorabel waren de concerten van en door violiste Emmy Storms, die 
ons met haar muziek meenam naar India, Ierland en Hongarije. Ook verdienen de winnaars van het 
Grachtenfestival Conservatorium Concours, Duo Zeffiretti, en van de Bunschoter Jonger Talent Prijs, 
Adinda van Delft (12 jaar), een eervolle vermelding om de bijzondere kwaliteit van hun concerten. 

2020 bleek het jaar waarin het GF de twijfelachtige eer had het enige zomerse muziekfestival te zijn. 
We hebben kunnen aantonen dat flexibiliteit écht in ons DNA zit verweven. Binnen de beschikbare 
middelen hebben we een volledig corona-proof festival georganiseerd, met 150 medewerkers en 225 
musici. Er is op geen enkele wijze ingeboet aan artistieke kwaliteit dankzij de vele partners die ons 
bleven bijstaan. Wij danken de Gemeente, de fondsen en alle bezoekers voor het vertrouwen dat zij 
schonken in onze organisatie. Wij zijn trots op de unieke positie die we ook dit jaar bekleedden en de 
manier waarop we het festival in 2020 konden organiseren!

Amsterdam, 24 maart 2021

Tex Gunning   Boudewijn Oranje    Marie-Luce Bree
voorzitter     penningmeester   directeur
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1. Introductie Grachtenfestival

Artistieke visie
Het GF zet in op authenticiteit, uniciteit en kwaliteit. Om die waarden optimaal tot uiting te kunnen 
laten komen, geeft het GF in haar artistieke beleid aandacht aan de volledige waardeketen van de 
artistieke en professionele ontwikkeling van getalenteerde musici. Binnen de algehele programmering 
wordt het geijkte klassieke en jazzrepertoire omarmd en afgewisseld met onbekend, nieuw, experi-
menteel en avontuurlijk repertoire. Dat zorgt voor een verbreding in de ervaring op het podium als 
ook in samenwerking met artiesten uit andere kunstdisciplines. Wij bieden ze een wijdvertakt netwerk 
van podia, makers en subsidiegevers. 
 
Jong toptalent bestaat voor het GF uit twee generaties talenten. De tieners en begin twintigers die 
uitblinken in hun discipline, vaak prijswinnaars in hun categorie bij concoursen zijn of zich onder-
scheiden 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. 

Maatschappelijke visie
De maatschappelijke belangen voor de stad worden door het GF hoog in het vaandel gedragen, te 
meer omdat ze in lijn liggen met de waarden van het festival zelf. Muziek is bedoeld om mensen te in-
spireren, vermaken, vervoeren, verwarren, verontrusten of verwonderen. Een geslaagd concert, een 
prachtig gespeelde uitvoering op een bijzondere locatie tilt je op boven het alledaagse. Het GF heeft 
een unieke eigen signatuur door het benutten van de stad als podium voor jong muzikaal talent. Het 
publiek bieden we een unieke muzikale beleving, verrijkt met de verhalen van het (historisch) erfgoed 
op unieke locaties.  

Diversiteit en inclusiviteit
Diversiteit is een belangrijk aandachtspunt voor het GF, zowel binnen de maatschappelijke visie als 
het artistieke aanbod. Binnen de programmering benaderen we zowel klassieke muziek als jazz met 
een brede blik: breder dan de Westerse canon en diverser dan ensembles die volledig bestaan uit 
conservatoriumstudenten. Op deze manier krijgt een gevarieerde uitvoerende doelgroep de kans om 
zich te presenteren op het festival, waarmee ook gevarieerde publieksgroepen worden aangetrokken. 
Middels de innovatie-regeling van het AFK werken wij aan een concreet plan om meer diversiteit te 
bewerkstelligen. Het onstuimige corona-jaar liet hier in 2020 weinig ruimte voor, waardoor het project 
op dit moment (voorjaar 2021) in volle gang is. Diversiteit in personeel (staf en bestuur) en partners 
bevorderen heeft gedurende het hele jaar prioriteit en niet uitsluitend in de festival periode.

M
elle M

eivogel Gideon Tazelaar Trio, Zilverberg
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2. Activiteiten 2020

GrachtenfestivalWeekend 
Van 7 tot en met 9 februari 2020 vond het GF Weekend plaats in Muziekgebouw aan ’t IJ en de Ned-
PhO-Koepel. Het GF Weekend bestond in 2020 uit een seminar rondom muzikaal ondernemerschap, 
het Grachtenfestival Conservatorium Concours, De OpMaat en het Koepelconcert. 

Het Grachtenfestival Conservatorium Concours is het enige concours waaraan alle 9 Nederlandse con-
servatoria kunnen 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. Tussen de voorronde en finale krijgen alle finalisten een 
presentatietraining. In de finale strijden de 6 finalisten om de Vakjury- en Publieksprijs. Alle Grach-
tenfestivalactiviteiten die gericht zijn op talentontwikkeling en uitmonden in een voorstelling/concert 
tijdens het festival vinden hun start tijdens het GrachtenfestivalWeekend. In februari is er een centra-
le OpMaat-bijeenkomst, die tevens gratis toegankelijk is voor publiek. Op deze dag pitchen jonge 
musici hun ideeën voor het festival aan het artistieke team. De beste ideeën krijgen een plek op het 
festival. Ook start hier Nieuwe Noten, onze compositiewedstrijd i.s.m. Gaudeamus Muziekweek. Om 
de periode na het festival te overbruggen en zo zichtbaar te blijven voor publiek, sponsoren en andere 
stakeholders, organiseert het Grachtenfestival het Koepelconcert. Een concert vanzelfsprekend met 
jonge musici, dat dit jaar op 8 februari plaats vond. 

Nieuw dit jaar was de organisatie van een seminar rondom muzikaal ondernemerschap. Dat het GF 
het grootste platform is voor jonge talentvolle musici, onderkennen ook collega-instituten als de Cello 
Biënnale, de Young Pianist Foundation en het Nederlands Vioolconcours. Met deze drie partijen orga-
niseerden wij voor het eerst gezamenlijk een tweejaarlijkse conferentie voor studenten. Hier kwamen 
de meer praktische en commerciële kanten van het muzikale leven aan bod. Hoe kun je na je opleiding 
leven van je vak en talent? Hoe kom je aan optredens? Ook de netwerkfunctie van een dergelijke bij-
eenkomst is van grote waarde. Zo kunnen wij onze rol als coach en inspirator voor de nieuwe generatie 
nog beter invullen. Sprekers waren onder andere Jorinde Keesmaat (operaregisseur), Stef Collignon 
(Amerborgh), Roy Cremers (Voordekunst), Mijke Loeven (Bimhuis), Mirjam Wijzenbeek (Concertge-
bouw).

Grachtenfestival
Van 7 tot en met 16 augustus 2020 was het GF te vinden door heel Amsterdam, door de corona-crisis 
in afgeslankte vorm. Het Grachtenfestival is het enige festival in Europa dat zich volledig richt op de 
presentatie en ontwikkeling van jong talent en jonge professionals in klassieke muziek en jazz uit alle 
werelddelen. Daarnaast is het het grootste klassieke muziekfestival van Nederland. Gedurende 10 
dagen in augustus, wordt de stad benut als podium en locatie. Het festivalthema is de leidraad in de 
programmering van musici en repertoire. Het Grachtenfestival is een springplank voor de nieuwste 
generatie musici in klassieke muziek en jazz, talentontwikkeling voert de boventoon in vrijwel alles 
dat wij ondernemen en organiseren. Het GF ontdekt, lanceert en helpt jonge musici op verschillende 
manieren bij de start van hun carrières. Het festival stimuleert daarmee de ontdekking van zowel de 
stad als dat jonge muzikale talent door een groot publiek. 

Het thema in 2020 was Wonder. Hiermee werden mijlpalen uit de afgelopen eeuwen, die de muziek 
gebracht hebben naar hoe we het nu beluisteren en beleven, gememoreerd. Muziek staat name-
lijk niet stil, maar ontwikkelt zich en innoveert net als elke andere sector, zelfs wanneer de wereld plots 
wel lijkt stil te staan. Musici gingen op verschillende manieren te werk met het thema en verwonder-
den zich meer dan eens over hoe muziek en emotie samengaan. Hoe muziek vaak troost biedt, maar 
ook hoe muziek voor veerkracht zorgt, voor moed en voor doortastendheid. Dat bleek achteraf nog 
relevanter en meer waarheid dan bedacht. 
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3. Programma 2020

Op tien dagen vonden er in 2020 142 fysieke concerten plaats waarvan 41 unieke, gratis concerten: 
van intieme concerten in privé grachtenpanden tot besloten hofjesconcerten bij verzorgingstehui-
zen. Daarnaast waren er 13 concerten live te volgen via livestream. Ruim 80% van alle kaarten werd 
verkocht en de livestreams trokken maar liefst 18.000 kijkers!  Alle concerten werden georganiseerd 
binnen de geldende corona-maatregelen, waarbij we werkten met een blijvende focus op veiligheid 
en hygiëne.

Highlights 2020
Bijzondere concerten  
• Openingsprogramma in de Zuiderkerk waarin verschillende onderdelen van het festivalprogramma 

aan bod komen, dit jaar vanwege corona te volgen via een livestream.  
• Violiste Adinda van Delft (12 jaar) won dit jaar de Bunschoten Jonger Talent Prijs (€1.500) naar aan-

leiding van het concert dat zij gaf tijdens het Grachtenfestival (binnen de HTD-reeks).  
• Artist in Residence Emmy Storms (violiste) met meerdere concerten tijdens het festival (winnaar 

GrachtenfestivalPrijs  2019), met als klapper het uitverkochte Indian Nights in het Scheepvaart-
museum. 

• Violist Shin Sihan won de GrachtenfestivalPrijs 2020 en zal in 2021 Artist in Residence zijn van het 
festival.

Premières 
• Within Time door het gezelschap House of Makers; 
• Tijn Wybenga & AM.OK met Het Wonder van Amsterdam als compositieopdracht van het GF;  
• Opus Novum: de interactieve voorstelling Perceived Reality door Kluster5; 
• Uit Einstein’s Vioolkist door Delta Piano Trio, met presentatie door Ab Nieuwdorp;  
• La Gara delle Grazie door Das Neue Mannheimer Orchester. 

Nieuwe locaties 
• In 2020 vonden er concerten plaats op locaties waar het Grachtenfestival nog niet eerder heeft 

geprogrammeerd: de Melkweg, de Kazerne in Amsterdam Zuidoost, het Olympisch Stadion en bij 
verschillende verzorgingstehuizen en appartementencomplexen. 

Innovaties  
In 2020 zijn er noodgedwongen 2 nieuwe concertenreeksen ontstaan:
• Vanwege het verbod op evenementen in de openbare ruimte en vanuit de wens om eenzame oude-

ren te bereiken, heeft het GF binnentuin-concerten georganiseerd, uitsluitend voor (veelal oudere) 
bewoners van hofjes en zorgcentra.

• In samenwerking met horecagelegenheden heeft het GF ‘tafelconcerten’ georganiseerd, waarbij 
men een avondvullend programma kon genieten, met eten, drinken en DJ-set. 

• Nieuw voor ons: het dagelijks live streamen van concerten.
  
Talentontwikkelingstrajecten 
• Concerten van de musici tijdens het GFWeekend, deelnemers aan de pitches (81 musici in totaal); 
• Artistieke begeleiding van alle stukken die tijdens het GF in première gaan; 
• Begeleiding van Artist in Residence, concours winnaars en deelnemers aan masterclasses in 2020.   

Populaire Reeksen 
Het GF kent een aantal populaire concertenreeksen, die in 2020 gelukkig door konden gaan: 
• Opus Novum, Tijdens deze concerten staan oud en nieuw werk van Nederlandse bodem centraal en 

word er afgewisseld in klassiek, muziektheater en jazz; 
• Meesterlijk!, excellente concerten van de genomineerden voor de GFPrijs in Krasnapolsky;
• Jong Talent in de Oude Wester, met de beste conservatoriumstudenten in de Westerkerk;
• HTD’s: Huiskamerconcerten met de allerjongste musici (middelbare schoolleeftijd). 
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4. Publiciteit

Het Grachtenfestival was ook in 2020 goed vertegenwoordigd in de nationale pers, zowel door mid-
del van (pers)berichten in nationale kranten zoals Trouw, NRC en De Telegraaf en onze samenwerking 
met Het Parool, als ook in de vakpers, zoals de Pianiste. Door de spreiding van deze advertenties en 
recensies over verschillende dagbladen bereikten we de verschillende doelgroepen die het GF be-
dient. Vanuit de landelijke media was er veel aandacht voor de stukken die in première gingen.

Om dit bijzondere jaar extra zichtbaar te zijn in de media, hebben zowel directeur Marie-Luce Bree als 
het programmeringsteam (Lestari Scholtes, Hoei Lien Thé en David Grütter) verschillende interviews 
gegeven, van radiozenders zoals NOS Radio 1 tot dagbladen zoals het Nederlands Dagblad. Hierbij 
gaven zij steeds aandacht aan de op het festival geldende corona-protocollen. Omdat deze proto-
collen op voorhand werden gecommuniceerd, konden bezoekers met een gerust hart het festival 
bezoeken.

Highlights Marketing & Publiciteit 2020
• Digitale buitenreclame op 380 schermen in Amsterdam dankzij partner JCDecaux.  
• 50 mupi’s door de stad i.s.m. Amsterdam&Partners en de campagne Maak Amsterdam Mokum. 

‘Grachtenfestival maakt Amsterdam Mokum’. 
• Gedurende een week zichtbaar op 25 schermen in verschillende metrostations in Amsterdam met 

een bereik van 1 miljoen reizigers per week. 
• 230 A0 en A2 posters op elektriciteitskasten en driehoeks-borden door de hele stad en 122 posters 

in Mupi’s door heel Amsterdam.  
• 95.000 Grachtenfestivalkranten als special bij de zaterdageditie van Het Parool en verspreid op veel 

locaties in Amsterdam, zoals verschillende leestafels, OBA’s en bij de concerten van het GF. 
• 12 pagina vullende advertenties in het Parool met een totale advertentiewaarde van €42.000.  

Digitale activiteiten
Sociale media 2020 2019 Livestreams 2020

Facebook (likes) 11.196 10.455 Views 18.352

Instagram (volgers) 2.407 1.893 Concerten 13

Twitter (volgers) 3.490 3.504 Kanalen 3

Grchtnfstvl-app (gebruikers) 1.223 834 GF-website; YouTube; Facebook

Campagne-bereik  
(via Facebook en Instagram) 2020 2019

Bezoek website  
(jan-aug 2020) 2020

Bereik 69.918 105.214 Bezoeken 73.000

Weergave 158.562 Weergaven 626.930

Ticketverkoop 2020 2019 Nieuwsbrief 2020

Via sociale media advertenties 112 61 Abonnees 10.000

Enkele citaten uit de pers
• ‘Within Time is een concert met een theatrale toets over verlatenheid’   

Frits van der Waa – Volkskrant
• ‘Het Grachtenfestival met AM.OK: lekker eigenwijs, maar strak in het vel’  

Erik Voermans – Het Parool
• ‘Daan Boertien toverde een Mahleriaanse kleurenwaaier tevoorschijn’   

Peter van der Lint - Trouw
• ‘Het Grachtenfestival is een proeflokaal vol spelplezier’   

Joost Galema - NRC Next
• ‘Violist Emmy Storms geeft Indiase raga een eigen draai’   

Guido van Oorschot – Volkskrant
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Resultaten publieksonderzoek 2020
• De bezoekers van het Grachtenfestival zijn gemiddeld 46 jaar oud.
• 99 % van het publiek vond de Corona maatregelen duidelijk.
• Gemiddeld bezochten de deelnemers aan de enquête 3 concerten. 
• De bezoekers geven het Grachtenfestival een hoog rapportcijfer: 8,5 (iets hoger dan 2019).
• 93% van de bezoekers is van plan om in 2021 het Grachtenfestival weer te bezoeken, en 92% geeft 

aan dat ze volgend jaar ook nog willen komen als de situatie omtrent corona nog speelt.
• Ongeveer de helft van onze bezoekers komt uit Amsterdam.
• Een ruime meerderheid beoordeelt de toegangsprijzen als goed.
• Het GF krijgt een mooi cijfer als het gaat om de service, vooral de locaties scoren hoog.

De enquête wordt significant vaker ingevuld door mensen die kaarten gekocht hebben voor concer-
ten, terwijl er ook een groot publiek bereikt wordt met de gratis toegankelijke concerten. Die vonden 
in 2020 niet plaats in de openbare ruimte (op pleinen en in parken), maar in hofjes en binnentuinen 
verdeeld over de verschillende stadsdelen. Wij konden zo een divers publiek bereiken (van jonge 
gezinnen tot bejaarden), want we speelden voor bewoners van zowel sociale huurwoningen, zorgin-
stellingen als koopwoningen. 

M
elle M

eivogel
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5. Bestuur en organisatie

Het bestuur bestaat uit 5 personen, op 31 december 2020 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

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 2020 viermaal officieel bijeen: op 12 maart, 10 juni, 28 september en 18 no-
vember. De vergadering in maart stond in het teken van het concept bestuursverslag 2019 en van de 
vaststelling van de jaarrekening 2019 alsmede de bestuursevaluatie. Verder zijn er op 24 april en 15 
mei extra vergaderingen ingelast over de voortgang en risicobeheersing voor het festival 2020 en is 
uiteindelijk op 10 juni de festivalbegroting vastgesteld. In september is de 23e editie van het festival 
geëvalueerd en is de realisatie van de doelstellingen besproken. In de vergadering van november is 
het voorlopig resultaat over 2020 besproken, alsmede de plannen voor 2021 – wederom een span-
nend jaar...

(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.

Garance Reus-Deelder 
• Vice-voorzitter en lid audit commissie van de Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem
• Directeur Plan International Nederland (hoofdfunctie)
 
Willemijn van Dolen
• Lid raad van toezicht amsterdam&partners
• Lid raad van toezicht Autoriteit Financiële Markten (AFM) en vice-voorzitter
• Member Supervisory Board Starbucks Coffee EMEA, b.v.
• Hoogleraar Marketing aan de Universiteit van Amsterdam (hoofdfunctie) 

Saloua Ouchan
• Principal Associate / Advocaat Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (hoofdfunctie) 

Geen andere nevenfuncties 
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DIRECTIE

Marie-Luce Bree
• Penningmeester Steunstichting Hildebrand van Loon-school 

Lid raad van toezicht en audit commissie Dolhuys – Museum van de Geest 

Governance Code Cultuur
Op de Stichting Grachtenfestival is de Governance Code Cultuur van toepassing. In het kader daarvan 
evalueert het bestuur jaarlijks ook het eigen functioneren. In januari 2020 zijn door alle bestuursleden 
de evaluaties ingevuld en deze zijn in de vergadering van maart 2020 besproken. De bestuursleden 
van de Stichting Grachtenfestival ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het Rooster 
van Aftreden staat vermeld op de website. Een overzicht van de nevenfuncties van bestuurders en de 
directeur zijn als bijlage bij dit bestuursverslag opgenomen. Het bestuur heeft geconcludeerd dat er 
geen sprake is van belangenverstrengeling.

Ook voor het overige is het Grachtenfestival bestuurlijk en administratief ingericht in overeenstemming 
met de Governance Code Cultuur. Zo zijn de taken die zijn gedelegeerd aan de directie vastgelegd in 
het Directiereglement Stichting Grachtenfestival en zijn alle administratieve processen vastgelegd in 
een gedetailleerd document ‘Administratieve Organisatie’. Op het personeel is de Arbeidsvoorwaar-
denregeling Stichting Grachtenfestival van toepassing, dat onderdeel uitmaakt van de contracten met 
het personeel in loondienst (laatste update 10 februari 2020). 

Code Culturele Diversiteit
Bestuur en directie hechten aan de Code Culturele Diversiteit en trachten deze zo goed mogelijk toe 
te passen, binnen de mogelijkheden van de kleine organisatie. Binnen de onderdelen Publiek, Pro-
gramma, Partners en Personeel werkt het Grachtenfestival gericht aan diversiteit. 

Bestuur en directie dragen het belang van diversiteit voor de organisatie uit, ons beleid bevat speci-
fieke 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 even-
eens voor de bestuurssamenstelling van het Grachtenfestival.

Fair Practice Code
Het GF onderschrijft de Fair Practice Code, waarmee wordt gestreefd naar een gezonde sector en een 
toekomstbestendige beroepspraktijk. Wij willen aantoonbaar opkomen voor de rechten van makers 
en juist omdat wij met uitsluitend jonge musici werken (tussen de 10 en de 34 jaar oud), zijn we bij uit-
stek een organisatie die een positieve bijdrage kan leveren aan deze ontwikkeling. Alle uitvoerenden, 
makers en musici, krijgen sinds het prille begin van het GF voor hun werkzaamheden betaald, waarbij 
er kritisch wordt gekeken naar een gezonde balans tussen inspanning en beloning. Het GF focust op 
jong talent dat aan het begin van de carrière staat, waarop de honoraria zijn aangepast (met een mi-
nimale gage van €250 per concert van maximaal één uur). Naast honorarium worden transportkosten 
voor instrumenten en huur van grote instrumenten (vleugels en slagwerk) vergoed. Ook krijgen musici 
lunch en/of diner aangeboden, of, zoals in 2020, een vergoeding daarvoor. Er wordt per festivalon-
derdeel gekeken hoe de code het beste kan worden nagestreefd. Het GF maakt op het gebied van 
beloning onderscheid tussen presenterende en producerende concerten of voorstellingen. 

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 lan-
delijke regelgeving. Alleen bestuursfuncties zijn onbezoldigd. De ontwikkelingen van de wet Arbeids-
markt 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 bezol-
digingsmaximum 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. 
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Organisatie
Het aantal personeelsleden in loondienst bestaat uit directeur Marie-Luce Bree (1,0 fte), zakelijk me-
dewerker Sarah van den Berg (0,9 fte), coördinator publiciteit & marketing Lianne Creemers (0,8 fte) 
en programmeur Lestari Scholtes (0,6 fte), die wordt ondersteund door twee assistent programmeurs: 
David Grutter (jazz) Hoei Lien Thé (klassiek) en een vaste vrijwilliger, Luc Runderkamp, die de orga-
nisatie helpt in haar opgave bij BumaStemra. Fondsenwerver Robin Ekkart (0,8 fte) functioneert 5 
maanden per jaar als kassacoördinator. De productieleider en (parttime) producenten (specifiek voor 
buurtconcerten, clubconcerten, ponton-concerten) zijn op freelancebasis werkzaam. De programmeur 
wordt 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 tij-
delijke medewerkers met tijdelijke contracten, freelancers en vrijwilligers (ruim 100 in totaal in 2020). 

Het Grachtenfestival is actief lid van het Amsterdams Festival Overleg (AFO), Marie-Luce Bree is voor-
zitter van het overleg (en daarmee lid van het discipline-overkoepelende overleg ACI – Amsterdamse 
Culturele Instellingen), daarnaast is het festival lid van Kunsten ‘92 en de Verenigde Podiumkunsten-
festivals (VPF). 

Festivalmedewerkers (vrijwilligers)
In aanloop naar het festival groeit de organisatie van het Grachtenfestival. We bieden stages en werk-
ervaringsplekken, maar zonder de meer dan 100 vrijwilligers die tijdens het festival actief zijn, zouden 
we geen festival kunnen organiseren. Dat gold des te meer voor 2020 met het handhaven van de 
corona-maatregelen. Zij zijn onze gastvrouwen en -heren op de vele locaties, zij zorgen dat alles op 
het juiste moment gereed is, zij verplaatsen en vervoeren stoelen, vlaggen en banieren, zij staan de 
bezoekers met raad en daad bij en zij zorgen ook dat de locatie na afloop weer netjes achterblijft. 
Dat betekende in 2020 specifiek heel veel en vaak stoelen schoonmaken. In de week voor het festival 
verzorgen we een uitgebreide informatieavond en ook een presentatietraining, zodat alle festivalm-
edewerkers goed geïnformeerd en goed voorbereid aan hun festival gaan beginnen. Deze vonden in 
2020 online plaats.

Indian Nights door Emmy Storms, Scheepvaartmuseum

M
elle M

eivogel
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Gigi Jazz Club, Skatecafé

Within Time, Zuiderkerk

Ensemble de Formule, Singelkerk

Caravan, CC Amstel

Gideon Tazelaar Trio, Zilverberg

Shin Sihan, Hotel Krasnapolsky

Guy Salamon Trio, Olympisch Stadion

Adinda van Delft bij Earbites

Indian Nights door Emmy Storms, Scheepvaartmuseum

La Gara delle Grazie, Melkweg
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GRACHTENFESTIVAL LOCATIES 2020 (PUBLIEK EN BESLOTEN)
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CENTRUMCENTRUM
Emmy in Residence: Indian Nights

Maandag 11 augustus 
om 20:00 in het Scheepvaartmuseum

Artist in Residence Emmy Storms 
(viool) neemt je samen met Cynthia 
Liem (piano), Lenneke van Staalen 
(Indiaase viool) en Heiko Dijker (tabla) 
mee naar een sprookjesachtige wereld 
waar klassieke en Indiase muziek 
samenkomen.

Meesterlijk!-reeks
Maandag 10 t/m donderdag 14 augustus
om 20:00 uur in NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky

In de sfeervolle wintertuin van NH Collection Grand Hotel 
Krasnapolsky spelen GrachtenfestivalPrijs-genomineerden 
Shin Sihan (violist), Daan Boertien (pianist) en Channa 
Malkin (sopraan) avontuurlijke en meeslepende werken van 
onder meer Bartok, Moessorgski en Mahler. Artist in 
Residence Emmy Storms (violiste) verwondert met 
klassieke muziek, Ierse en Franse volksmuziek. 

OOSTOOST

W
ibautstraat

W
ibautstraat

35

Opus Novum
Maandag 10 t/m vrijdag 14 augustus 
om 17:00 uur in CC Amstel

Opus Novum is een nieuwe serie waarin oud en nieuw 
werk van Nederlandse bodem centraal staat. Laat je 
verrassen door klassieke muziekimprovisaties door 
Merel Vercammen in The Zoo, dompel jezelf onder in de 
klassiek- en elektronische interactie van het Perforator 
Duo en vaar mee op windkracht 10 met Indiase, Neder-
landse, eeuwenoude en gloednieuwe muziek in Golfslag 
door Ensemble Nachtlicht.  

Grachtenfestival Lanceert: Roaring Cats

Zaterdag 15 augustus om 16:00 uur 
in de Hoofdzaal van het Zonnehuis

Reis mee naar de roaring 20’s en 30’s, de tijd waarin er in 
New Orleans een spannende mix van geluiden uit allerlei 
culturen ontstond. De muziek was ‘hot and swinging’ en de 
mensen dansten in jazzclubs tot hun benen het niet meer 
hielden. Roaring Cats brengt de jazz van toen op geheel 
eigen wijze weer tot leven.

Jong Talent in de Oude Wester
Zaterdag 8 t/m vrijdag 14 augustus 
om 13:00 uur in de Westerkerk

Jonge winnaars van het Prinses Christina 
Concours treden samen op met de 
nieuwe organist van de Westerkerk, de 
26-jarige Evan Bogerd. Zeven dagen lang 
kan je om 13:00 uur luisteren naar de 
nieuwe generatie topmusici van vandaag 
de dag! 

Live vanuit Felix Meritis!

Maandag 10 t/m vrijdag 14 augustus 
om 12:00 uur in de Zuilenzaal van Felix Meritis

Vijf van onze meest diverse concerten vinden plaats in het 
prachtige Felix Meritis. Luister onder meer naar de zusjes 
Jawa Manla en Shaza Manla en hun interpretatie van 
Syrische muziek, naar het Yannick Hiwat Quintet, die jazz 
mixt met Surinaamse en klassieke muziek of naar het 
Cununa ensemble, dat een feestelijk programma brengt 
met Oost-Europese volksmuziek. 
Deze concerten worden ook gelivestreamd. Meer info: www.grachtenfestival.nl 

Locaties

= Locatie niet op de kaart

1 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

 

Zuiderkerk 
Sofitel Legend The Grand Amsterdam
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky
De Waalse Kerk 
Koepelkerk  
Felix Meritis
Westerkerk  
Doopsgezinde Singelkerk 
De Duif 
Melkweg  
Hermitage Amsterdam  
Het Scheepvaartmuseum
Muziekgebouw aan 't IJ

CENTRUM

15
16
17
18
19
20

Skatecafe Karin & Yvonne 
Antoniushuis  
Café de Ceuvel  
Noorderlicht  
PLLEK
Zonnehuis

NOORD

21
22
23
24
25
26
27

OBA de Hallen  
Vondelkerk  
OBA Mercatorplein 
Meneer de Wit 
Radion 
Fruittuin van West 
Huis van de Wijk: de Aker

WEST

28
29
30
31
32
33
34

CC Amstel 
Olympisch Stadion  
Hilton Amsterdam Hotel  
Vrijburg  
Restaurant As  
Thomaskerk  
Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas  

ZUID

Kringloopwinkel De Lokatie
Forteiland Pampus

OOST

Kazerne
ZUIDOOST

35
36

37

Locaties	besloten	buurtconcerten	(kaart	niet	openbaar)

Centrum
• Claes	Claeszhofje	
• Concordiahofje	
• Platanenhof	
• Uilenburgerhof	

Nieuw-West
• Bouwmeestercomplex	
• Osdorper	Hof

Zuid
• Elizabeth	Otter-Knoll	Hof
• Roelof	Hart	Hof

Noord
• Speeltuin	de	Speelvogel
• Verpleeghuis	de	Die
• Woonzorgcentrum	het	Schouw
• Zilverberg

Oost
• Vrij	burcht
• Nautilus	Expo	Bar

West
• Cascoland
• MidWest
• Reade
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