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Voorwoord 
De zomer van 2019 is in één woord samen te vatten: wisselvallig. Gelukkig was er één groot lichtpunt: 
Het Grachtenfestival. Worden ook de Amsterdamse zomers natter? Het was in elk geval niet de eerste 
keer dat de opening van het festival naar binnen verplaatst moest worden. Er werd die bewuste avond 
zelfs een heuse (mini-)tornado gespot boven het IJ. Vanuit de prachtige Zuiderker werd onder leiding 
van Dieuwertje Blok een ‘staalkaart’ van het festivalprogramma gepresenteerd, met onder andere 
optreden van bariton en Artist in Residence Raoul Steffani, slagwerker en genomineerde van de 
GrachtenfestivalPrijs 2019 Dominique Vleeshouwers. Jazzsaxofoniste Kika Sprangers was, samen met 
onder andere danseres Fay Loren, de verpersoonlijking van het thema Schatten van Vrouwen waarin 
vrouwelijke makers, musici en componisten centraal stonden.  
 
In het festivalhart het Compagnietheater ging de special voor het Grachtenfestival door Operafront 
geproduceerde opera Vrouwenstemmen in première. Deze opera én tentoonstelling werden 
gecreëerd naar aanleiding van 100 jaar algemeen stemrecht. Ook de kinderopera Schaduw van Licht 
ging tijdens het festival in première, evenals de door pers zeer goed ontvangen nieuwe composities 
van Kika Sprangers in De Duif. Onvergetelijk was de opvoering van de Carmina Burana in een 
uitverkocht Paradiso, de grote droom van Raoul Steffani. Vanwege de regen moesten er twee grote 
pontonconcerten naar binnen verhuizen, maar gelukkig konden er drie wel doorgaan: het fantastische 
optreden van het Jong Metropole onder leiding van Miho Hazama, het Nationaal Jazz Jeugd Orkest 
met de populaire zanger Ruben Hei en het slotconcert. Bijzonder in 2019 waren de concerten in 
nieuwe gebouwen zoals het nhow hotel RAI en Capital C, de voormalige diamantbeurs – maar ook in 
de oudste panden in de stad, zoals Huize Bartolotti en het Concertgemaal, onderdeel van de 
monumentenreeks.   
 
Het jaar 2019 was het derde jaar van de Kunstenplanperiode 2017 – 2020 en een jaar waarin het 
Grachtenfestival haar activiteiten in de stad nog verder uitbreidde. Op een oproep aan alle 
Amsterdamse buurten om zich, mét motivatie, aan te melden voor een gratis buurtconcert, 
reageerden bijna 40 buurtinitiatieven. Dankzij onze diverse sponsors waren er dit jaar ruim 100 
concerten gratis toegankelijk, voor bewoners en toeristen, verspreid door heel Amsterdam en zelfs 
een tiental in de Gooi- en Vechtstreek.  
 
Met trots kijken wij terug op de reeks concerten met winnaars van het Grachtenfestival 
Conservatorium Concours, percussie duo Xsight@ en Elenora Hu, zoals Grachtenfestival Lanceert, 
maar ook in de populaire Huis-, Tuin- en Dakterrasconcerten, uitgevoerd door jonge concourswinnaars 
in verschillende (privé)grachtenpanden in de Amsterdamse binnenstad. 
 
In een jaar waarin het wederom gelukt is om onze jaarbegroting, die slechts voor 17% door subsidie 
wordt gedekt, rond te krijgen, danken wij de vele begunstigers, partners, subsidienten en andere 
relaties die het festival helpen mogelijk te maken. Het zijn niet alleen de additionele fondsen die ons 
helpen dé springplank voor jong talent te zijn, maar ook de vele individuen die het festival een warm 
hart toedragen en bereid zijn ons elk jaar weer bij te staan.  
 
Het Grachtenfestival is een enorm platform voor toptalent, nergens in Europa komt zoveel talent 

bijeen voor zoveel concerten. En het enige festival dat te vinden is in alle uithoeken van de stad en zo 

het rijke muziekaanbod toegankelijk en bereikbaar maakt voor een hele grote groep Amsterdammers. 

Wij zijn trots op de unieke positie die we bekleden en kijken uit naar 2020! 

 
Amsterdam, 12 maart 2020 

Tex Gunning, voorzitter          Boudewijn Oranje, penningmeester             Marie-Luce Bree, directeur 
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1. Activiteiten 

Grachtenfestival 

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. Daarnaast is het het 

grootste klassiekemuziekfestival van Nederland. Gedurende 10 dagen in augustus, wordt de stad 

wordt 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 zit in het DNA van de organisatie en voert de boventoon in vrijwel 

alles wat wij ondernemen en organiseren. Het Grachtenfestival ontdekt, lanceert en helpt hen 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 2019 was 

Schatten van Vrouwen en de data waren 9 t/m 18 augustus 2019. 

Junior Grachtenfestival 

Concerten en voorstellingen binnen het Grachtenfestival voor kinderen van 0 t/m 12 jaar en hun 

(groot)ouders. Van babyconcerten voor de allerkleinsten tot een gratis toegankelijke reizende 

operavoorstelling gedurende het hele festival. Ook dit jaar was er specifiek binnen het festivalthema, 

een kinderopera gemaakt, die tijdens het festival in première ging en 16 keer gratis uitgevoerd werd 

op 8 verschillende locatie door de hele stad. 

Grachtenfestival Weekend 

Het Grachtenfestival Conservatorium Concours is het enige concours waaraan de 8 Nederlandse 

conservatoria deelnemen. Na de voorrondes op de conservatoria, vaardigt ieder conservatorium de 

twee beste deelnemers af naar de landelijke voorronde. Daar bepaalt een vakjury de 5 finalisten en 

kiest het aanwezige publiek de 6e finalist. Tussen de voorronde en finale krijgen alle finalisten een 

presentatietraining. In de finale strijden de 6 finalisten om de Vakjury- en Publieksprijs. Alle 

Grachtenfestivalactiviteiten die gericht zijn op talentontwikkeling en uitmonden in een 

voorstelling/concert tijdens het festival vinden in het weekend plaats. In februari is er een centrale 

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 in het festival. 

Ook start hier Nieuwe Noten, onze compositiewedstrijd in samenwerking met Gaudeamus 

Muziekweek. Om aanwezig te zijn op andere momenten dan het festival en tevens de periode tussen 

de festivals te overbruggen en zo zichtbaar te blijven voor publiek, sponsoren, Ambassadeurs en 

andere stakeholders, organiseert het Grachtenfestival het Koepelconcert. Een concert 

vanzelfsprekend met jonge musici, dit jaar op 9 februari 2019. De finale van het Grachtenfestival 

Conservatorium Concours, Grachtenfestival De OpMaat en het Grachtenfestival Koepelconcert zijn 

onderdeel van het Grachtenfestival Weekend, dat jaarlijks in februari plaatsvindt in de NedPhO-

koepel. 

GrachtenfestivalPrijs 

De prestigieuze GrachtenfestivalPrijs wordt jaarlijks uitgereikt door een vakjury die bestaat uit drie 

muziekjournalisten. De winnaar is die musicus of dat ensemble dat de voorbije periode de grootste 

ontwikkeling heeft doorgemaakt en aan de vooravond staat van een veelbelovende carrière. De 

winnaar is het jaar erop Artist in Residence op het Grachtenfestival, waar hij of zij carte blanche krijgt. 

In 2019 kreeg violiste Emmy Storms op 16 augustus de GrachtenfestivalPrijs uitgereikt, in een bomvol 

Hotel Krasnapolsky. 
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Bunschoten Jonger Talent Prijs 

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. 

De prijs bestaat uit een cheque van € 1.500,00 en werd op 17 augustus 2019 uitgereikt aan de 13-

jarige pianist Jure Jurakic. 

 

2. Grachtenfestival 2019 

In 2019 traden tijdens het festival in totaal ruim 700 musici op, met 45 verschillende nationaliteiten. 

31 musici kwamen speciaal voor het Grachtenfestival uit het buitenland. De programma’s werden 

tijdens het festival gepresenteerd op 101 locaties, door heel Amsterdam, maar ook daarbuiten in de 

MRA (Pampus, Muiden, Laren, Weesp, Maarssen, Kortenhoef en Huizen). In 2019 is de rand- en 

verdiepingsprogrammering uitgebreid, met meer lezingen, talkshows, Q&A’s, jamsessies en openbare 

interviews.  

Highlights programma 

• Openingsprogramma Schatten van Vrouwen (vanwege regen verplaatst naar de Zuiderkerk) 

met ‘staalkaart’ van festivalprogramma, met onder andere optredens van bariton Raoul 

Steffani, pianovirtuoos Yang Yang Cai, slagwerker Dominique Vleeshouwers en de 

wereldmuziek van het Cununa Ensemble.  

• Artist in Residence Raoul Steffani met vijf concerten tijdens het festival, waaronder een zeer 
memorabel concert met Camerata RCO in het Kras en een onvergetelijke avond met Orff’s 
Carmina Burana in een uitverkocht Paradiso. Het stuk werd in de bewerking van Killmayer 
worden uitgevoerd door solisten Raoul Steffani (bariton), Vanessa Waldhart (sopraan) en 
Jeroen de Vaal (tenor), in samenwerking met Toonkunstkoor Amsterdam, Percussion Friends 
en Pianoduo Scholtes & Janssens, onder de bezielende leiding van dirigent Boudewijn 
Jansen. 

• Wereldpremière van Vrouwenstemmen, een productie van Operafront, geregisseerd door 
de talentvolle Lisenka Heijboer, met composities van Meriç Artaç en teksten van Frank Siera.  

• De serie Meesterlijk! in de Wintertuin van NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky, waarbij 
dit jaar de genomineerden van de GrachtenfestivalPrijs 2019, Dominique Vleeshouwers, 
Emmy Storms en Dana Zemtsov optraden met hun muzikale vrienden. 

• De 10 winnende Buurtconcerten door heel Amsterdam om bewonersinitiatieven te belonen. 

• Jong Metropole, Nationaal Jeugd Jazz Orkest Nederland, het Peter Beets en Henk 
Meutgeert New Jazz Orkest met zangeres Anna Serierse op de buitenpodia (pontons). 

• De Monumentenconcertreeks, onder andere in Huize Bartolotti, het Van Brienen huis, 
Ambassade van de Vrije Geest, Foam, het Stadsarchief en het Luthermuseum.  

• De Hofjesroute, Een wandeling langs de mooiste hofjes in de Jordaan. Bij elk hofje werd men 
getrakteerd op een kort optreden van jonge topmusici. 

• Een uitgebreid kinderprogramma onder de titel Junior Grachtenfestival, variërend van 
babyconcerten met in 2019 o.a. het duo LeCoultre & Van Hees en het Ardemus Quartet. Plus 
twee reizende gratis toegankelijke kindervoorstellingen, die samen alle stadsdelen 
aandeden, Beestenboel in de Bush van Dividi3 en De Schaduw van Licht van Opera 
Dolleboelja. 

• Het Nationaal Jeugdorkest met Ruben Hein tijdens een pontonconcert bij Hotel de l’Europe 

• De première van Metamorphosis of a Female Character van SamoDivas i.s.m. Oorkaan. 

• De Huis, Tuin- en Dakterrasconcerten (HTD’s), uitgevoerd door de jongste (inter)nationale 
concourswinnaars in acht verschillende (privé)grachtenpanden in de Amsterdamse 
binnenstad. 
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• Bijzondere voorstellingen die aansloten op het thema zoals in De Hermitage. 

• Voor de vierde maal uitreiking van de Bunschoten Jonger Talent Prijs, ditmaal aan de jonge 
pianist Jure Jurakic en de uitreiking van de GrachtenfestivalPrijs tijdens de Avond van de 
GrachtenfestivalPrijs, gewonnen door violist Emmy Storms, die daarmee de Artist in 
Residence in 2020 is. 

 

                       
Nationaal Jeugdorkest en Ruben Hein © Wouter Zaalberg                                                     Helikon Strijkkwartet in Hortus Botanicus © Wouter Zaalberg 

 

                                     

Ananse Orchestra o.l.v. Yannick Hiwat in De Duif © Melle Meivogel                                                 3Violas in NHow Amsterdam RAI © Melle Meivogel 

                                     

Opera Dolleboelja © Melle Meivogel                                                                                                     xSight@ Percussion Duo in Vondelpark © Robert Verhoeven 
 

 

Positionering  

De belangen voor de stad worden door het Grachtenfestival hoog in het vaandel gedragen, ter meer 

omdat ze in lijn liggen met de waarden van het festival. Waar de grote concertzalen voor veel mensen 

een hoge drempel hebben, is het Grachtenfestival toegankelijk en open; niet in de laatste plaats door 

de bijzondere locaties, het festivalgevoel en de publieksvriendelijke toegangsprijzen. Authenticiteit, 

uniciteit en kwaliteit, dat is waar het om draait. In een stad waar zoveel aandacht is voor cultuur en 

talentontwikkeling moeten wij onze unieke positionering voortdurend bevechten en onze 

kernkwaliteiten behouden en versterken. Desalniettemin zijn we het grootste klassieke muziekfestival 

van Nederland, trekken we jaarlijks een derde nieuw publiek, waarvan 50% van buiten Amsterdam 

komt, en zijn we het grootste festival voor jong muziektalent in Europa. 
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Resultaten publieksonderzoek 2019 

• De bezoekers van het Grachtenfestival zijn gemiddeld 46 jaar oud. 

• De vaste bezoekers zijn over het algemeen wat oudere en hoger opgeleide liefhebbers van 

(klassieke) muziek; nieuwe bezoekers zijn jonger, komen vaker van buiten de stad en zijn 

minder doorgewinterd in de podiumkunsten; van de bezoekers van de gratis concerten is 

50% jonger dan 35 jaar. 

• Ongeveer een-derde van de bezoekers bezoekt het festival voor het eerst; ongeveer de helft 

komt van buiten Amsterdam. 

• De bezoekers geven het Grachtenfestival een hoog rapportcijfer: gemiddeld een 8. 

• Met name het bezochte programma en de specifieke locatie krijgen een hoge waardering. 

• Het overgrote deel is van plan om in 2020 het Grachtenfestival weer te bezoeken (71% 

zeker en 19% waarschijnlijk). 

 

3. Publiciteit 

Het Grachtenfestival zet een breed palet aan communicatiemiddelen in. Gedurende het jaar houdt 

het Grachtenfestival contact met bezoekers via de website en de digitale nieuwsbrief. In aanloop naar 

het festival neemt de intensiteit toe. Na de programmapresentatie, begin juli, neemt de aandacht van 

de media toe en start de kaartverkoop. De programmakrant wordt dan verspreid naar tal van 

openbare gelegenheden, deelnemende locaties en VVV’s in de regio. In de weken voorafgaand aan 

het festival worden posters verspreid en overal zichtbaar in de stad en tijdens het festival wapperen 

de op tal van plekken in de stad de rode Grachtenfestivalvlaggen. Om de zichtbaarheid van 

speellocaties te vergroten staat een banier bij de entree. Op drukke plekken plaatsten we 5 infozuilen 

met een selectie uit het programma, in het Engels. Ten behoeve van toeristen en niet Nederlandstalige 

bezoekers hebben we dit jaar voor het eerst een Engelstalige folder met de highlights van het 

programma verspreid. Deze krant was af te halen bij Tours & Tickets en het festivalcentrum. Het Junior 

programma is kenbaar gemaakt via speciale flyers en posters naar alle stadsdelen, scholen, Kidsproof 

en BSO-organisaties. 

 

Media-aandacht  

• Parool als nieuwe hoofdpartner op het gebied van media.  

• mediapartners: Het Parool, NTR  (NPO2 Extra, NPO Radio 4), ClassicFM, Concertzender, Salto 

Publieke Omroep Amsterdam en 24Classics. 

• programmakrant, oplage 120.000, advertentiewaarde Het Parool: ruim € 68.000,- (20 pagina 

grote advertenties) 

• aandacht op tv en radio: NTR op NPO2 Extra: reportage over het festival op NPO2 Extra, 60 

minuten, 18 augustus 2019, met een aantal herhalingen en te streamen op NPOStart 

(https://www.npostart.nl/grachtenfestival-2019/19-08-2019/WO_NTR_15667154). 

• NTR op NPO Radio 4: acht uitzendingen vanaf het Grachtenfestival in NTR Podium op NPO 

Radio 4, waarin de Grachtenfestival talkshow EarBites werd uitgezonden en live-uitzending 

van de Avond van de GrachtenfestivalPrijs vanuit de Wintertuin in Hotel Krasnapolsky 

• NPO Radio 4: diverse omroepen besteedden aandacht aan het Grachtenfestival in hun 

programmering en het GF was onderdeel van campagne Klassiek viert de zomer 

• Salto Publieke Omroep Amsterdam: uitzending van al het videomateriaal dat door het 

Grachtenfestival is geproduceerd   

https://www.npostart.nl/grachtenfestival-2019/19-08-2019/WO_NTR_15667154
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• ClassicFM: online aandacht voor het Grachtenfestival via speciale mini-website op 

classicfm.nl, en een aantal concerten zijn uitgelicht in de nieuwsbrief.  

• Concertzender: twaalf concertregistraties. 

 

 

Landelijke media over het Grachtenfestival 

 
                                                                        Trouw, 16 augustus 2019 

 

 
                                                                              Telegraaf, 9 mei 2019 
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                                                                               NRC Handelsblad, 13 augustus 2019 

 

 

 

Digitaal 

 

Social-media-volgers 
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Social-media-advertentie                                                                     Nieuwsbrief 

 

 

Website 

 

 

4. Externe contacten 

Het Grachtenfestival was dit jaar te vinden op meer plekken en dieper in de haarvaten van Amsterdam 

dan ooit. Zonder de samenwerking met lokale partners, zou de organisatie van het Grachtenfestival 

niet lukken. Tal van organisaties stellen hun locaties beschikbaar en verlenen gastvrij toegang, van de 

hotels in de stad tot Nemo, Capital C, Ambassade van de Vrije Geest, het Goethe Instituut en de 

Ambtswoning om er enkelen te noemen. 

Verschillende maatschappelijke partners versterken het programma en/of de doelstellingen van het 

Grachtenfestival, zoals Amnesty International (diversiteit), Impuls kinderopvang (diversiteit) en de 

Heesterveld Creative Community (diversiteit). Vorig jaar lanceerde de Verenigde Podiumkunsten 

Festivals De Toegift. Regulier publiek werd gevraagd een kaartje extra te kopen voor mensen die 

normaliter niet in staat zijn een ticket te kopen. Onze Toegift kaarten gingen dit festival naar twee 

maatschappelijke organisaties: Refugee Company en Stichting Prisma. Hiermee vergrootte het festival 

tevens het publieksbereik onder meer diverse doelgroepen: namelijk vluchtelingen en mensen met 

een licht verstandelijke beperking. 



 
 

Publieksverslag 2019 – Stichting Grachtenfestival 

 
 10 

 

Ook werkte het Grachtenfestival samen met heel veel culturele partijen. In 2019 waren dit: 

Organisatie Vorm  

SLAA Samenwerking en gezamenlijke ontwikkeling van de 
programmaonderdelen  

TivoliVredenburg Kadeconcert Weerdsluis met Youth Perscussion Pool 

Operafront  Coproductie van Vrouwenstemmen 

Gaudeamus  Nieuwe Noten, gezamenlijke Call for Works voor cellist 
James Oesi 

Alle Nederlandse conservatoria Grachtenfestival Conservatorium Concours, Pitches en 
talentscouting 

Pitstop Studio Performing Opera Summer School en Achter de Coulissen 

Prinses Christina Concours Jonge winnaars van het concours presenteerden wij 
tijdens Grachtenfestival in de Westerkerkserie 

Vrije Academie Lezing over Vrouwelijk Componisten uit de 19e eeuw met 
GF-musici  

College Club Lezing over Girl Power in de wereld van Muziek 

Museum van Loon Samenwerking voor de opera in de tuin van Van Loon, The 
Thief and the Cook  

Portugese synagoge  Samenwerking voor concert in de Portugese synagoge, 
Jewish Amsterdam Chamber Ensemble 

Het Koninklijk Concertgebouw Prijs voor de winnaar van het Grachtenfestival 
Conservatorium Concours, percussieduo XSight@, was in 
2019 onder andere een optreden in de kleine zaal van het 
Concertgebouw 

Oorkaan Begeleiding winnaars pitch Oorkaan Prijs. 
Inhoudelijke coaching en regie voor Metamorphosis 
of a Female Character, zodat het een betere 
theatrale voorstelling werd 

4/5 theaters in het land De beide winnaars van het Grachtenfestival 
Conservatorium Concours maken een tournee langs 
4 Nederlandse theaters 

 

Het Grachtenfestival is actief lid van het Amsterdams Festival Overleg (AFO), Marie-Luce Bree is 

voorzitter 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 

Podiumkunstenfestivals (VPF). 

 

5. Bestuur en Organisatie 

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit 5 personen, op 31 december 2019 zijn dat: 

De heer Tex Gunning - voorzitter  

De heer Boudewijn Oranje - penningmeester  

Mevrouw Willemijn van Dolen – secretaris (vanaf 1 juni 2019) 

Mevrouw Garance Reus-Deelder – lid 

Mevrouw Saloua Ouchan – lid (vanaf 1 dec 2019) 

 

In 2019 traden twee bestuursleden terug: 

Mevrouw Gina Dumfries, secretaris, op 1 juni 2019 

Mevrouw Ciel Stevens-Meeuwis, lid, op 1 december 2019 

 

Het bestuur kwam in 2019 viermaal bijeen: 6 maart, 20 juni, 4 september en 13 november. De 

vergadering in maart stond in het teken van het concept bestuursverslag 2018 en van de vaststelling 
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van de jaarrekening 2018 alsmede de bestuursevaluatie. In de vergadering van uni stond de voortgang 

en risicobeheersing voor het festival 2019 centraal en is de festivalbegroting vastgesteld. In september 

is de 22e editie van het festival geëvalueerd en is de realisatie van de doelstellingen besproken. Bij dit 

laatste zijn geen afwijkingen geconstateerd. In de vergadering van november is het voorlopig resultaat 

over 2019 besproken, alsmede de plannen voor 2020.  

 

Overzicht (neven)functies bestuur en directie Stichting Grachtenfestival 

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 auditcie van de Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem 

Zakelijk directeur Stichting Anne Frank (hoofdfunctie) 

 

Willemijn van Dolen 

Lid raad van toezicht amsterdam&partners, en lid remuneratiecommissie 

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 nevenfuncties  

 

Directie 

Marie-Luce Bree 

Penningmeester Steunstichting Hildebrand van Loon-school 

Lid raad van toezicht museum Dolhuys 

 

Organisatie 

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 Carsten Brunsveld (0,8 

fte tot 31 dec 2019) en programmeur Lestari Scholtes (0,8 fte), die wordt ondersteund door een vaste 

vrijwilliger, Luc Runderkamp, die de organisatie wanneer mogelijk één dag in de week helpt in haar 

opgave bij BumaStemra. In het najaar zijn daar fondsenwerver Robin Ekkart en junior programmeur 

Hoei Lien The aan toegevoegd. De productieleider, Ann de Vries, en (parttime) producenten (specifiek 

voor buurtconcerten, clubconcerten, ponton-concerten) zijn op freelancebasis werkzaam. De 
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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 tijdelijke medewerkers met tijdelijke contracten, freelancers en vrijwilligers (ruim 120 

in totaal in 2019). 

Festivalmedewerkers (vrijwilligers) 

In aanloop naar het festival groeit de organisatie van het Grachtenfestival. We bieden stages en 

werkervaringsplekken, maar zonder de meer dan 100 vrijwilligers die tijdens het festival actief zijn, 

zouden we geen festival kunnen organiseren. Studenten, recent afgestudeerden en senioren: we 

ontvangen ze graag. 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. Veel 

van onze festivalmedewerkers blijven een aantal jaar actief. Wij doen een beroep op hun 

organisatietalent, stressbestendigheid en gastvriendelijkheid en natuurlijk helpen wij hen daarbij. In 

de week voor het festival verzorgen we een uitgebreide informatieavond en ook een 

presentatietraining, zodat alle festivalmedewerkers goed geïnformeerd en goed voorbereid aan hun 

festival gaan beginnen. De beloning is natuurlijk tevreden bezoekers, maar ook het feit dat iedere 

vrijwilliger, wanneer deze niet is ingeroosterd, enkele concerten kan bijwonen én een goede 

vrijwilligersbijdrage uiteraard. 

 

Het Grachtenfestival-team 2019 © Melle Meijvogel 
 

6. Gehanteerde codes 

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 2019 zijn door alle bestuursleden 

de evaluaties ingevuld en deze zijn in de vergadering van maart 2019 besproken.  
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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 publieksverslag 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’. Beide 

documenten zijn eind 2016 herzien en vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 januari 2017. Op 

het personeel is de Arbeidsvoorwaardenregeling Stichting Grachtenfestival van toepassing, dat 

onderdeel uitmaakt van de contracten met het personeel in loondienst (laatste update 16 januari 

2017). 

Op verzoek van het bestuur schrijft accountantskantoor Kamphuis en Berghuizen, dat de jaarrekening 

controleert, jaarlijks een Management Letter met bevindingen en aanbevelingen. Na een bespreking 

in bijzijn van de directie en de penningmeester worden de aanbevelingen vervolgens doorgevoerd. 

Zowel bij de directie als bestuur is er continue aandacht voor risicobeheersing.  

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, 

Programma, Personeel en Partners werkt het Grachtenfestival gericht aan diversiteit. Enkele 

voorbeelden zijn: 

• Partners: samenwerking met Impuls (kinderopvang), Stichting Prisma (licht verstandelijk 

beperkten), The Refugee Company (vluchtelingen), maar ook de BankGiro Loterij 

(prijswinnaars uit het gehele land).  

• Publiek: de Buurtconcerten in alle stadsdelen zorgden voor een cultureel divers publiek. 

Hiermee bereikten we Amsterdammers in hun eigen buurten. En dat zorgde niet alleen voor 

mooie concerten, maar ook meer cohesie en impact door de samenwerking.  

• Programma: door te benoemen dat we de beste klassieke muziek en jazz uit alle werelddelen 

laten horen willen we bijdragen aan de diversiteit van musici. We programmeren makers uit 

van alle contitenten. 

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.  

 

De ontwikkeling van de Fair Code Practice wordt met belangstelling gevolgd. Alle uitvoerenden, 

makers en musici, krijgen voor hun werkzaamheden betaald. Voor professionele musici, dus zij hun 

bachelor aan een conservatorium hebben afgerond, geldt als richtlijn een minimum gage van € 250,00 

per musicus per volwaardig optreden. Voor musici die iets verder in hun ontwikkeling en carrière zijn, 

gelden hogere gages. Afwijkend zijn grote ensembles, bigbands en orkesten, hiervoor wordt een 

afspraak gemaakt over de uitkoopsom. Datzelfde geldt voor opera en muziektheaterproducties. 

 


	2. Grachtenfestival 2019
	Highlights programma
	Digitaal

