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Voorwoord 
  
Het jaar 2017 was het eerste jaar van het Kunstenplan 2017 – 2020 en het jaar dat het 
Grachtenfestival de 20e editie beleefde. Het jaar 2017 was er een om te vieren. Niet alleen 
vanwege de ruim hogere bijdrage die het Grachtenfestival in deze nieuwe periode via het AFK 
vanuit het Kunstenplan mag ontvangen, maar ook omdat het Grachtenfestival op 17 mei 2017, 
tijdens een speciale 20 jaar Grachtenfestivalavond voor trouwe partners en andere betrokkenen, 
bekend kon maken dat zij met Tours & Tickets een nieuwe hoofdsponsor heeft. Een prachtig 
Amsterdams familiebedrijf dat zich voor meerdere jaren aan het festival heeft verbonden. 
En natuurlijk omdat het vierde lustrum van het Grachtenfestival In Stijl! gevierd is.  
 
Na een periode waarin de cultuursector en ook het Grachtenfestival te maken kreeg met forse 
bezuinigingen, ontstaat er weer ruimte om verder te groeien en te ontwikkelen. Niet groter in 
bezoekersaantallen of aantallen concerten en voorstellingen, maar wel ontwikkeling in de 
ambities van het festival. Het streven om altijd weer een breder en diverser publiek te bereiken 
en de grote betekenis voor de jonge musici als podium en platform verder te versterken en uit 
te bouwen. En dat alles met Amsterdam als prachtig decor en onuitputtelijke inspiratiebron. 
 
Het Grachtenfestival is de springplank voor toptalent en een cultureel uithangbord voor de stad, 
een icoonfestival, dat vele bezoekers uit de regio en het land naar Amsterdam trekt en 
buitenlandse toeristen verrast met concerten op bijzondere locaties. Maar het is ook een 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. Muzikale uitstapjes maakt het 
festival binnen de Metropoolregio en samen met de winnaars van het Grachtenfestival 
Conservatorium Concours trekt het festival het land in. 
 
En op die weg gaan wij de komende jaren verder. Authentiek, uniek en van hoge kwaliteit, maar 
tegelijkertijd dichtbij, toegankelijk en sprankelend. 
Dit kan alleen met de steun van velen, een oprecht hartelijk dank is dan op zijn plaats voor de 
jarenlange steun van de Gemeente Amsterdam, het VSBfonds, diverse andere private fondsen, 
regiogemeenten, AFK, Fonds Podiumkunsten, sponsoren, Ambassadeurs van het festival en 
natuurlijk ons publiek! 
 
In dit publieksjaarverslag kijken we terug op de activiteiten van de Stichting Grachtenfestival in 
2017, dat zijn naast het Grachtenfestival in augustus, ook het Grachtenfestival Conservatorium 
Concours, het Koepelconcert, De OpMaat en de digitale activiteiten. 
 
 
Amsterdam, 13 maart 2018 
  
 
 
 
 
 
      
Tex Gunning Mirjam Barendregt  
voorzitter  directeur 
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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. 10 dagen in augustus, waar de stad 
wordt benut als podium en locatie, musici en repertoire onlosmakelijk verbonden zijn. 11 t/m 20 
augustus 2017 
 
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. 11 t/m 20 augustus 2017 
 
Grachtenfestival Conservatorium Concours 
Het enige concours waaraan de 8 Nederlandse conservatoria deelnemen. Na de voorrondes op 
de conservatoria, vaardigt ieder conservatorium de twee beste deelnemers af naar de landelijke 
voorronde. Daar bepaalt een vakjury de 5 finalisten en kiest het aanwezige publiek de 6e finalist 
door een wildcard toe te kennen. Tussen de voorronde en finale krijgen alle finalisten een 
presentatietraining. In de finale strijden de 6 finalisten om de Vakjury- en Publieksprijs. 27 
november 2016 – 12 februari 2017 
 
GrachtenfestivalPrijs 
De prestigieuze GrachtenfestivalPrijs wordt jaarlijks uitgereikt op De avond van de 
GrachtenfestivalPrijs door een vakjury die bestaat uit 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 2017 kreeg celliste Ella 
van Poucke op 16 augustus de GrachtenfestivalPrijs 2017 uitgereikt. 
 
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 19 
augustus 2017 uitgereikt aan hoboïste Maria Pedano. 
 
Grachtenfestival De OpMaat 
Alle Grachtenfestivalactiviteiten die gericht zijn op talentontwikkeling en uitmonden in een 
voorstelling/concert tijdens het festival. 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 i.s.m. Gaudeamus Muziekweek en de 
samenwerking met het Over het IJ festival. 11 februari 2017 
 
Grachtenfestival Koepelconcert 
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 tenminste eenmaal per jaar het 
Koepelconcert. Een concert vanzelfsprekend met jonge musici. 11 februari 2017 
 
De finale van het Grachtenfestival Conservatorium Concours, Grachtenfestival De OpMaat en het 
Grachtenfestival Koepelconcert zijn onderdeel van het Grachtenfestival Weekend, dat jaarlijks in 
het eerste kwartaal plaatsvindt. In 2017 op 11 en 12 februari. 
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Grachtenfestival 2017 
 
In totaal traden tijdens het festival 683 musici op, met 40 verschillende nationaliteiten. 54 
musici kwamen daadwerkelijk uit het buitenland. De programma’s werden tijdens het festival 
gepresenteerd op 89 locaties, met name op en aan het water door heel Amsterdam, maar ook in 
Muiden en Zaanstad. En er waren 32 rand- en verdiepingsprogramma’s zoals boottochten, 
wandelingen, talkshows,  Q&A’s, jamsessies en rondleidingen. 
 
Daarnaast hebben we doelstellingen vastgelegd op meer kwalitatieve en artistieke ambities. 
Onze ambitie voor de periode 2017 – 2020: 
 
Het Grachtenfestival wil de komende vier jaar benutten om: 
1. van hét nationale festival voor klassieke muziektalenten toe te groeien naar het 
muziekfestival waar je de sterren van morgen, in klassieke muziek en jazz, ontdekt  
2. van festival waar jonge musici spelen op de meest tot de verbeelding sprekende locaties 
in Amsterdam uit te groeien tot het festival waar jonge musici spelen op de meest bijzondere en 
markante plekken in Amsterdam en de metropoolregio en zo een breed en groot publiek blijven 
bereiken 
3. van hét podium voor jong muzikaal talent uit te groeien tot platform voor 
talentontwikkeling van jong muzikaal talent met als uitingsvormen: presentatie, publicatie, 
ontwikkeling, samenwerking, excellentie en uitwisseling  
 
Deze ambities zijn vertaald naar doelstellingen voor 2020. In dit verslag de stand van zaken 
voor 2017. 

1. In 2020 is het Grachtenfestival uitgegroeid tot het muziekfestival waar je de 
 sterren van morgen, in klassieke muziek en jazz, ontdekt  
- In dat jaar…  
a. vinden er 250 muziekprojecten en concerten plaats; 
b. komt minimaal 10% van  de optredende jonge musici van buiten Nederland; 
 
In 2017: 

a. 248 concerten en voorstellingen in Amsterdam, 270 in totaal 
b. komt 7,9% van de optredende musici van buiten Nederland 

 
2. In 2020 bereikt het Grachtenfestival een groot en gevarieerd publiek, in 
 Amsterdam en de regio 
- In dat jaar … 
a. wonen 65.000 bezoekers het festival bij 
b. daarvan is 40% onder de 40 jaar 
c. daarvan is 10% van de bezoekers afkomstig uit het buitenland  
d. bereikt het Grachtenfestival een groot publiek, ruim 500.000 mensen via radio, tv, 
 online  media en livestream (digitale activiteiten) 
e. worden concerten en voorstellingen gegeven op bijzondere locaties in alle stadsdelen en 
 vinden er concerten  plaats in de Metropoolregio 
 
In 2017: 

a. ruim 56.000 bezoekers en ongeveer 1000 bezoekers bij de winteractiviteiten 
b. is de gemiddelde leeftijd van de bezoeker 44 jaar 
c. helaas zijn de cijfers niet betrouwbaar, omdat veel concerten die door toeristen 

bezocht worden, gratis toegankelijk zijn. Van de betalende bezoekers is ca. 5% 
afkomstig uit het buitenland. 

d. bereikten wij een groot publiek via radio (ons programma Earbites) en TV, de 
serie Talent boven water en de Grachtenfestival Reports, uitgezonden op lokale 
(Salto en AT5) en landelijke (NPO Cultura) zenders en op YouTube. Totaal waren 
dit bijna 750.000 mensen. 
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e. waren er concerten in alle stadsdelen, waaronder van het Junior Grachtenfestival 
en waren er buiten Amsterdam concerten in Muiden en Zaanstad. 

3. In 2020 is het Grachtenfestival een prominent platform voor talentontwikkeling 
 van muzikaal talent 
- In dat jaar … 
a. bepalen uitkomsten van talentontwikkelingstrajecten 10% van de programmering van 
 het festival 
b. zijn minimaal vijf verschillende multidisciplinaire voorstellingen te zien die in 
 samenwerking met partners zijn vormgegeven, ontwikkeld en begeleid 
c. hebben meer jonge musici via of door het festival bereikt dat zij in de rest van het land 
 of in het buitenland spelen en op die podia kunnen excelleren 
d. bereiken jonge musici hun  publiek via de digitale activiteiten van het festival 
 
In 2017: 

a. waren er ongeveer 30 voorstellingen vanuit talentontwikkelingstrajecten, 
b. waren er zes multidisciplinaire voorstellingen: 

- We cannot sleep (opera & VR technologie/film) 
- De Vijfde Variaties (muziek, theater en installatie) 
- Treeo Hout (muziek, locatie, film) 
- Michael Wilmering & Ahmad Joudeh (muziek en dans) 
- Breaking the silence (toneel en muziek) 
- Loud Shadows/ Liquid Events (muziek, dans en architectuur) 

c. Nieuw dit jaar is de tournee die de winnaars van het GCC 2017 maken in 
Nederland als onderdeel van hun prijs. Zij treden op in theaters in Assen, 
Enschede, Arnhem, Amersfoort, Eindhoven, Gouda en Zoetermeer. Daarnaast 
vaardigden we Daahoud Salim af naar het Laureate Festival en traden de Bremer 
Stadsmuzikanten o.a. ook op tijdens Festival Boulevard en in Amersfoort bij 
Toeters & Bellen. De winnaar van de GrachtenfestivalPrijs krijgt een enorme boost 
voor de carrière, waarbij ook de nodige optredens horen. 

d. De Grachtenfestival Reports en drie uitzendingen van Talent boven water  
 
highlights programma 
 
• openingsprogramma In Stijl (inclusief lichtshow) op ponton met ‘staalkaart’ van 
festivalprogramma, met onder andere optredens van violiste Rosanne Philippens, bariton 
Michael Wilmering en pianist Daahoud Salim 
• Grachtenfestival in de gloria!, jubileumconcert in de Stadsschouwburg Amsterdam met het 
Nationaal JeugdOrkest o.l.v. Antony Hermus en mezzosopraan Karin Strobos, saxofonist 
Ties Mellema, bariton Raoul Steffani, celliste Ella van Poucke en violiste Rosanne 
Philippens 
• Artist in Residence Sophiko Simsive (piano) met vijf concerten tijdens het festival, waaronder 
een concert met het Georgische koor Tvaltai, een pianodubbelconcert met aanstormend talent 
Aidan Mikdad (16) en deel 1 van het Prinsengrachtconcert 
• première van We Cannot Sleep, een opera gecomponeerd en geregisseerd door Luke Deane 
die zich deels in virtual realitiy afspeelt met de sopranen Ekaterina Levental en Leo Shibata 
• wereldpremière van het door Daahoud Salim gecomponeerde Poems: History of Peoples, 
gecomponeerd in opdracht van het Grachtenfestival. Uitgevoerd door Daahoud Salim, piano en 
Rosanne Philippens, viool 
• de serie Meesterlijk! in de Wintertuin van NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky, waarbij dit 
jaar elke avond winnaars van de GrachtenfestivalPrijs optraden met hun muzikale vrienden 
• Sax & the City: zestien concerten door heel Amsterdam door talloze saxofonisten vanwege het 
20-jarig bestaan van het Grachtenfestival. De dag werd afgesloten door een concert van het 20-
koppige Grachtenfestival All-Star Saxofoonorkest op het ponton voor Festivalcentrum Het 
Compagnietheater 
• Jong Metropole, Nationaal Jeugd Jazz Orkest, Red Light Jazz Society en JeugdOrkest 
Nederland op de grote buitenpodia (pontons) 
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• Breaking the Silence, een liefdesverhaal dat zich afspeelt in een totalitair regime, een 
samenwerking tussen Via Berlin en het Berlage Saxophone Quartet 
• What the Waf, een voorstelling van het Cobra Ensemble als ode aan kunststroming De Stijl 
 

 
 
• Loud Shadows/Liquid Events in de Bubbel, een architectonische sculpturale ruimte van Marco 
Canevacci met leden van het Stolz Quartet en dansers van LeineRoebana. 
• stijlvolle locaties die aansloten bij het thema In Stijl zoals Gassan Diamonds, Koninklijke 
Industrieele Groote Club, Museum ‘t Schip 
• een reeks concerten met winnaars van het Grachtenfestival Conservatorium Concours, 
gitariste Kristina Vårlid en saxofonist Jos Baggermans, en de winnaars van de 
Grachtenfestival-pitches op locatie (Odeon/Supperclub): Treeo HOUT en thema (In Stijl): Kika 
Sprangers Large Ensemble 
• Huis-, Tuin- en Dakterrasconcerten, uitgevoerd door jonge (inter)nationale concourswinnaars 
in acht verschillende (privé)grachtenpanden in de Amsterdamse binnenstad 
• uitgebreid kinderprogramma in Festivalcentrum Het Compagnietheater onder de titel Junior 
Grachtenfestival, variërend van babyconcerten door Simone van der Weerden op bandoneon, 
Beth & Flo & Lejo, het vingerpoppetje, voor kinderen vanaf 2 jaar en een concert met de titel 
VetStom! voor iedereen vanaf 6 jaar 
• voor de derde maal uitreiking van de Bunschoten Jonger Talent Prijs, ditmaal aan de jonge 
talentvolle Maria Pedano en de uitreiking van de GrachtenfestivalPrijs tijdens de Avond van de 
GrachtenfestivalPrijs, gewonnen door celliste Ella van Poucke. Zij is Artist in Residence 2018. 
 
	
	
	
	
 



	

Stichting	Grachtenfestival	-	publieksjaarverslag	2017	
	
7	

 

^ het Parool, 11-08

^ Noord-Hollands Dagblad 10-08

> Gooi- en Eemlander 10-08

^ Leidsch Dagblad 10-08

< Volkskrant 16-08

NRC NEXT 14-08 >

het Parool 11-08

Volkskrant 15-08

^ Telegraaf 14-08

Barneveldtse krant 
21-08 

Friesch Dagblad 14-02

< NRC Handelsblad 
12-08

^ Leids Dagblad 18-08 

Noord-Amsterdams
Nieuwsbald 01-08 >

^ Leidsch Dagblad 10-08

Noord_amsterdams Nieuwsblad  01-08 
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