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Voorwoord
De zomer van 2018 was één van de warmste
in decennia, waarbij er in de maand juli zelfs
sprake was van een heuse hittegolf. Het was
echter ook de eerste keer in decennia dat de
opening van het festival vanwege voorspelde
regen naar binnen verplaatst moest worden.
Vanuit de prachtige Zuiderkerk werd een
‘staalkaart’ van festivalprogramma opgevoerd,
met onder andere optredens van celliste en
artist in residence Ella van Poucke, pianist en
genomineerde van de GrachtenfestivalPrijs
2018 Camiel Boomsma en met een
wereldpremière van ensemble Caravan met
zanger Wasim Arslan. Overkoepelde thema van
het festival dit jaar was Dichterbij de Muziek.

jonge concourswinnaars in verschillende
(privé)grachtenpanden in de Amsterdamse
binnenstad.

Ook werd de, speciaal voor en door het
Grachtenfestival geproduceerde opera Niet
de klucht van de koe, voor het eerst ten
tonele gebracht. Dit betrof een coproductie
met Kameroperahuis, gecomponeerd door
Brechtje en geregisseerd door Warre Simons
als een ode aan Bredero, ter commemoratie
van zijn sterfdag, in 2018 exact 400 jaar
geleden

Het Grachtenfestival is het platform voor
toptalent en een cultureel uithangbord voor
de stad, 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. 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!

Het jaar 2018 was het tweede jaar van het
Kunstenplan 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 maar liefst 42
buurtinitiatieven. Dankzij de medewerking
van diverse stadsdelen konden er 12
verzoeken gehonoreerd worden, hetgeen
resulteerde in een totaal van 87 gratis
toegankelijke concerten, voor bewoners en
toeristen, verspreid door heel Amsterdam.
Onvergetelijk waren ook de Prikkel in de Bubble,
een architectonische sculpturale ruimte van
Plastique Fantastique en samenwerking met
Oerol, concerten op bijzondere voorstellingen
en locaties die aansloten op het thema
zoals De Ode op Zorgvlied, Dichter bij de
bar op drie geheime locaties, een concert
in het Multatuli Huis en in het atelier van
vioolbouwer Achttienribbe. Met trots kijken
wij terug op de reeks concerten met winnaars
van het Grachtenfestival Conservatorium
Concours, tubaist Matthijs Leffers en Duo Ikt,
maar ook op de populaire Huis-, Tuin- en
Dakterrasconcerten, uitgevoerd door

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.

Amsterdam, 6 maart 2019
Tex Gunning, voorzitter 		
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.
10 dagen in augustus, waar de stad wordt
benut als podium en locatie, musici en
repertoire onlosmakelijk verbonden zijn
en het festivalthema de leidraad in de
programmering is: Dichter bij de muziek 10
t/m 19 augustus 2018.
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.
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. Tussen de
voorronde en finale krijgen alle finalisten een
presentatietraining. In de finale strijden de 6
finalisten om de Vakjury- en Publieksprijs (26
november 2017 – 11 februari 2018).
GrachtenfestivalPrijs
De prestigieuze GrachtenfestivalPrijs wordt
jaarlijks uitgereikt op De avond van de
GrachtenfestivalPrijs 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 2018 kreeg bariton Raoul Steffani
op 15 augustus de GrachtenfestivalPrijs 2018
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
18 augustus 2018 uitgereikt aan de 15-jarige
pianist Andrei Makarov.
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 OpMaatbijeenkomst, 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 op 10 februari
2018 werden tevens de winnende buurten
van de Buurtconcerten bekend gemaakt.
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.
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 2018 op 10 en
11 februari in de NedPhO-koepel.
2. Grachtenfestival 2018
In totaal traden tijdens het festival 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 93 locaties, met name
op en aan het water door heel Amsterdam,
maar ook in Muiden (Forteiland Pampus) en
Amstelveen (Begraafplaats Zorgvlied). En er
waren 30 rand- en verdiepingsprogramma’s
zoals wandelingen, talkshows,
Q&A’s,
jamsessies en lezingen.
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Highlights programma
• openingsprogramma Dichter bij de muziek
(vanwege regen verplaatst naar de Zuiderkerk)
met ‘staalkaart’ van festivalprogramma, met
onder andere optredens van celliste Ella van
Poucke, jazzzangeres Sanne Rambags,
pianist Camiel Boomsma en ensemble
Caravan met zanger Wasim Arslan.
• Artist in Residence Ella van Poucke met
vijf concerten tijdens het festival, waaronder
een concert met JeugdOrkest Nederland,
een concert met Percussion Friends voor
de uitvoering van Snow in June, een concert
met het Schumann Quartett en deel 1 van
het Prinsengrachtconcert.
• wereldpremière van Niet de klucht van de
koe, een coproductie met Kameroperahuis,
gecomponeerd door Brechtje en geregisseerd
door Warre Simons als een ode aan Bredero
met in de zangrollen Merlijn Runia (De koe),
David Visser (De boer) en Laetitia Gerards
(De dief).
• wereldpremière van het door Julian
Schneemann
gecomponeerde
Ode
to
tomorrow, gecomponeerd in opdracht van het
Grachtenfestival. Uitgevoerd door Caravan
en de zangers Wasim Arslan, Madhu
Lalbahadoersing en Shishani Vranckx.
• de serie Meesterlijk! in de Wintertuin van
NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky,
waarbij dit jaar de genomineerden van de
GrachtenfestivalPrijs 2018, Maya Fridman,
Raoul Steffani en Camiel Boomsma
optraden met hun muzikale vrienden.
• Buurtconcerten, twaalf concerten door heel
Amsterdam om de muziek nog dichterbij het
publiek te brengen. Een groots succes.
• Coal Harbour Orchestra, Jong Metropole,
Dutch Concert Big Band, Red Light Jazz
Society en JeugdOrkest Nederland op de
grote buitenpodia (pontons).

• Prikkel in de Bubbel, een architectonische
sculpturale ruimte van Plastique Fantastique
met een prachtige voorstelling van Collectief
AM.OK.
• Bijzondere voorstellingen en locaties die
aansloten op het thema Dichter bij de muziek
zoals De Ode op Zorgvlied, Dichter bij de bar
op drie locaties, een concert in het Multatuli
Huis en in het atelier van vioolbouwer
Achttienribbe.
• een reeks concerten met winnaars van het
Grachtenfestival Conservatorium Concours,
tubaist Matthijs Leffers en Duo Ikt, en de
winnaar van de Grachtenfestival-pitch op het
festivalthema, Lilly King met het programma
Hemelval.
• 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 Marselje Duo, WAAI!
door de groep Soil, voor kinderen vanaf 2
jaar en een concert van Ensemble Animoso
met de titel Carnaval! voor iedereen vanaf
6 jaar. En daarnaast twee reizende gratis
toegankelijke kindervoorstellingen, die samen
alle stadsdelen aandeden, Flamenco!
van Jeff & Conchita en De koe van de klucht
van Opera Dolleboelja
• voor de vierde maal uitreiking van de
Bunschoten Jonger Talent Prijs, ditmaal
aan de jonge pianist Andrei Makarov en de
uitreiking van de GrachtenfestivalPrijs tijdens
De Avond van de GrachtenfestivalPrijs,
gewonnen door bariton Raoul Steffani. Hij
is Artist in Residence in 2019.

Luke Deane en Duda Paiva/Porstia

Collectief AM.OK
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positionering en publiek
De in 2017 herschreven positionering, is in
2018 volledig doorgevoerd en daarmee de
leidraad geweest voor programmering, maar
ook voor marketing en communicatie. Wij
deelden de concerten en voorstellingen uit
de kernprogrammering in in vier categorieën
en koppelden daaraan een heldere belofte
voor het publiek. Deze indeling werd ook op
de website volledig doorgevoerd en hierover
kregen we veel complimenten van het
publiek. Zij gaven aan de indeling duidelijk en
overzichtelijk te vinden, maar veel mensen
gaven ook aan de categorie indeling te
gebruiken bij hun keuzes. Daarmee vervult
het ook de gidsfunctie die we beoogden.

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
locatie krijgen een hoge waardering
• Het overgrote deel is van plan om in 2019
het Grachtenfestival weer te bezoeken (53%
zeker en 36% waarschijnlijk)
• De Net Promoterscore is hoog: 47

Voor de musici gaat het om excellentie, je
presenteren en presteren of het gaat om de
noodzaak en gevoelde urgentie om gebaande
paden te verlaten, te experimenteren en echt
iets nieuws te maken. Voor het publiek gaat
het in alle gevallen om het ontdekken, van de
sterren van morgen, maar ook van de meest
bijzondere, gekke plekken in Amsterdam.
Bewondering voor prestaties of verwondering
over creaties.

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, medio juni, neemt
de aandacht van de media toe en start de
kaartverkoop. Ook de programmakrant wordt
op dat moment 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 op tal van plekken in de
stad de rode Grachtenfestivalvlaggen. Om de
zichtbaarheid van speellocaties te vergroten
staat altijd 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
krant met de highlights van het programma
verspreid. Deze krant was af te halen bij
Tours & Tickets en in het festivalcentrum. Het
Junior Grachtenfestivalprogramma is kenbaar
gemaakt via speciale flyers en posters naar
alle stadsdelen, scholen, Kidsproof en BSOorganisaties.

En daarnaast handhaafden we het Junior
Grachtenfestival (Uitvoeringen voor alle
kinderen van 0 – 12 jaar en hun (groot)
ouders)
en
GFContext:
Talkshows,
colleges, Q&A’s wandelingen, vaartochten &
rondleidingen voor verdieping en achtergrond
bij het programma. Nieuw in 2018 (na wat
uitproberen in 2017) was de lancering van
Club Grachtenfestival. Een serie concerten
binnen het Grachtenfestival gericht op een
jongere doelgroep (tot 40 jaar). De serie is
losser van opzet, verbindt zich met hippe
locaties en brengt klassieke muziek en
jazz op een aansprekende en toegankelijke
manier. De serie is op 28 juni gelanceerd op
een salonboot met muziek, genodigden en
influencers. Hier maakten we het programma
bekend en presenteerden we de eigen Club
Grachtenfestival Cocktail. De Club-concerten
kennen ook een eigen huisstijl.
Resultaten publieksonderzoek 2018
• De bezoekers van het Grachtenfestival zijn
gemiddeld 44 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

3. Publiciteit

media-aandacht
• mediapartners: TMG (De Telegraaf en HMC),
NTR (NPO2 Extra, NPO Radio 4), ClassicFM,
Concertzender,
Salto
Publieke
Omroep
Amsterdam en 24Classics.
• mediawaarde print & online: € 1,75 miljoen
• mediawaarde rtv: € 4 miljoen
• programmakrant, oplage 340.000, waarvan
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300.000 verspreid met De Telegraaf in Groot
Amsterdam en omstreken, ’t Gooi, Flevoland
en een deel Zuid-Holland (incl. losse
verkoop) en met de kranten van de Holland
Media Combinatie (De Gooi- en Eemlander,
Leidsch Dagblad, Haarlems Dagblad en
Noordhollands Dagblad).
• advertentiewaarde De Telegraaf: ruim
€ 68.000,- (met enkele doorplaatsingen in
Metro)
• aandacht op tv en radio:
NTR op NPO2 Extra: reportage over het
festival op NPO2 Extra, 60 minuten, 18
augustus 2018 en 4 herhalingen tot en met
24 augustus.
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 Grachtenfestival was
onderdeel van campagne Klassiek viert de
zomer
Salto Publieke Omroep Amsterdam:
uitzending van alle Grachtenfestival Reports
en de afleveringen van Talent boven water
ClassicFM: online aandacht voor het
Grachtenfestival via speciale mini-website op
classicfm.nl, reclamespots op de zender (juli
en augustus) en aandacht voor musici die
tijdens het Grachtenfestival optreden op de
zender, waaronder een interview met Artist
in Residence Ella van Poucke.
Concertzender: twaalf concertregistraties.
digitaal 		
• Facebook: 9.643 likes (2017: 8.800);
YouTube: 125.578 views, einde festival 2018
(cumulatief) (2017 was 114.767)
•
de
website
werd
door
104.641
(2017:116.243) unieke bezoekers die
gezamenlijk 564.510 (2017: 546.209)
pagina’s
bezochten
tijdens
154.918
(2017:168.207) bezoeken (periode 1-12018 t/m 27-8-2018)
• Digitale nieuwsbrief wordt (periodiek) naar
10.115 (2017: 10.047) adressen verstuurd
•
Uitgebreide
Facebookcampagne
om
concerten van Club Grachtenfestival bij de
doelgroep (25-35/40 jaar) te promoten.
Dit heeft geresulteerd in 329 likes op de
Facebookpagina van Club Grachtenfestival
(gelanceerd op 28 juni 2018) en Club

Grachtenfestival heeft nu 160 volgers op
Instagram.
• Instagram werd ook gelanceerd voor het
Grachtenfestival: 1253 volgers.
• De nieuwe Grchtnfstvl.app werd in 2018
552 keer gedownload.
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 Holland
Casino, Mediamatic, Ambassade van de Vrije
Geest, StrandZuid, Vuurtoreneiland en 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 Jointhepipe
(duurzaamheid). Dit 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. In totaal werd 201 keer een
Toegift gekocht. 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.
In samenspraak met beide organisaties is
een keuze uit het programma gemaakt, zodat
dit optimaal zou aansluiten bij de bezoekers.
Beide organisaties ontvingen 40 tickets. De
overige Toegift-tickets ( 121) worden als
reservering ( € 1.712) opgenomen in de
jaarrekening 2018 en in 2019 ingezet.
Ook werkte het Grachtenfestival samen met
heel veel culturele partijen. In 2018 waren
dit:
SLAA: samenwerking en gezamenlijke
ontwikkeling van de programmaonderdelen
Dichter bij de bar en Spoken Word Party
Duda Paiva Company: samenwerking in de
productie She Flies by Night
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EYE: samenstelling van de première avond
van She Flies by Night door toevoeging silent
movies uit het rijke archief van EYE
Kameroperahuis: coproductie van Niet de
klucht van de koe
Nederlandse Reisopera:
gezamenlijke
presentatie van Jeunes Ambassadeurs Lyrique
in 2 concerten
Over het IJ Festival: onder de brug – Iris
van den Ende
Gaudeamus: Nieuwe Noten, gezamenlijke
Call for Works voor violiste Diamanda Dramm
Alle NL 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
Museum van Loon: Samenwerking voor
de opera in de tuin van Van Loon, La voix
humaine
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, Matthijs Leffers,
was in 2018 onder ander een optreden in de
kleine zaal
Oorkaan: Begeleiding winnaars pitch Oorkaan
Prijs: Andreas & Christos. Inhoudelijke
coaching en regie voor het programma Lilith
& Lulu, zodat hun idee een meer theatrale
voorstelling werd.
Oerol: Gezamenlijke productie, Prikkel, in
The Bubble

4 theaters in het land: De beide winnaars
van het Grachtenfestival Conservatorium
Concours 2018 maken een tournee langs 4
Nederlandse theaters
Daarnaast werd de samenwerking gezocht
met de Stichting Bredero 2018. Dit resulteerde
niet alleen in wederzijdse vermeldingen en
verwijzingen, maar ook in een Publiekslezing
door Prof. Lia van Gemert over de rol en
betekenis van Bredero.

Club Grachtenfestival: Rens Polman & Tentoon

Junior Grachtenfestival: Flamenco!

Het Grachtenfestival is actief lid van het
Amsterdams Festival Overleg (AFO), Mirjam
Barendregt was in 2018 voorzitter van
het overleg en daarnaast is het festival
lid van Kunsten 92 en de Verenigde
Podiumkunstenfestivals (VPF).
verenigde podiumkunstenfestivals
De
Verenigde
Podiumkunstenfestivals
(VPF) zijn in 2015 als hybride organisatie
opgericht. Ruim 40 podiumkunstenfestivals,
vanuit het gehele land, zijn verbonden. Eind
2017 heeft de kerngroep een tweedaagse
conferentie georganiseerd en als uitkomst
daarvan is De Toegift gelanceerd en is op
7 juni een nieuw pamflet gepresenteerd:
Festivals, geen ontkomen meer aan. In
2018 bestond de kerngroep uit: Mirjam
Barendregt
(Grachtenfestival),
Femke
Eerland (Noorderzon), Viktorien van Hulst
(Boulevard), Jeltsje in der Rieden (Spring
Utrecht), Marelie van Rongen (Oerol) en Dago
Houben (Eurosonic Noorderslag). Coördinator
is Mark Hospers.

Stichting Grachtenfestival - Publieksverslag 2018

5. Interne organisatie
bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 personen, op 31
december 2018 zijn dat:
De heer Tex Gunning - voorzitter
De heer Boudewijn Oranje - lid (sinds 30 mei
2018)
Mevrouw Gina Dumfries - secretaris
Mevrouw Ciel Stevens-Meewis – lid
Mevrouw Garance Reus-Deelder – lid (sinds
5 september 2018)
In 2018 traden twee bestuursleden terug:
De heer Erik Gerritsen, penningmeester,
op 30 mei 2018
De heer Job van Dooren, lid,
op 5 september 2018
Boudewijn Oranje volgde penningmeester
Erik
Gerritsen
op,
die
na
twee
bestuurstermijnen afscheid nam. Job van
Dooren is per 5 september 2018, ook na
twee bestuurstermijnen, opgevolgd door
Garance Reus. Beide bestuursleden zijn van
groot belang geweest voor de ontwikkeling
en continuïteit van het Grachtenfestival na de
doorstart in 2009/2010. Het bestuur kwam in
2018 zesmaal bijeen: 17 januari, 13 maart,
30 mei, 9 juli, 5 september en 15 november.
De vergadering in januari stond in het teken
van het concept bestuursverslag 2017. De
vergadering in maart stond in het teken van
de vaststelling van de jaarrekening 2017
en het bestuursverslag 2017 alsmede de
bestuursevaluatie. Daarnaast is het concept
privacybeleid besproken, zoals dat per 25
mei moet gaan gelden. In de vergadering van
mei stond de voortgang en risicobeheersing
voor het festival 2018 centraal, is de
festivalbegroting vastgesteld en is het nieuwe
privacybeleid van het Grachtenfestival
vastgesteld. In september is de 21e editie van
het festival geëvalueerd en is de realisatie van
de doelstellingen besproken. Bij dit laatste
zijn geen afwijkingen geconstateerd. In de
vergadering van september is de opdracht
aan de accountant, Kamphuis en Berghuizen,
besproken en vastgesteld. In de vergadering
van november is het voorlopig resultaat over
2018 besproken.
Op
Stichting
Grachtenfestival
is
de
Governance Code Cultuur van toepassing.
In het kader daarvan evalueert het bestuur
jaarlijks ook het eigen functioneren. In
januari 2018 zijn door alle bestuursleden

de evaluaties ingevuld en deze zijn in de
vergadering van maart 2018 besproken.
De
bestuursleden
van
de
Stichting
Grachtenfestival ontvangen geen vergoeding
voor hun werkzaamheden. Het Rooster van
Aftreden staat vermeld op de website. Om
te voorzien in de vacature die ontstond
met het vertrek van Job van Dooren is een
vacature geplaatst op de website van het
Grachtenfestival en op de website Culturele
vacatures. Bestuurders worden aangesteld
voor een periode van vier jaar en kunnen
eenmaal herbenoemd worden.
Een overzicht van de nevenfuncties van
bestuurders en de directeur zijn als bijlage
2 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’.
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 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
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verstandelijk beperkten), The Refugee
Company (vluchtelingen), maar ook de
BankGiro Loterij (prijswinnaars uit het gehele
land).
Publiek - de Buurtconcerten in alle stadsdelen
(behalve Centrum) 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. We ontvingen van alle
buurten enthousiaste bedankjes.
Programma – door ook wereldmuziek toe
te voegen aan het programma en dat te
presenteren in (hoofdzakelijk Amsterdam
West en Nieuw-west) brachten we muziek dat
een publiek uit die wijken (meer) aanspreekt.
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 Code Fair Practice
wordt met belangstelling gevolgd. Alle
uitvoerenden, makers en musici, krijgen
voor hun werkzaamheden betaald. Voor
professionele musici, dus zij die hun bachelor
aan een conservatorium hebben afgerond,
geldt als richtlijn een gage van € 250,00
per musicus per volwaardig optreden. Voor
nog niet professionals geldt een vergoeding
tussen € 163,00 en € 225,00 per optreden.
De allerjongsten binnen het festival, musici
die nog geen 18 jaar zijn en vaak winnaars
zijn van concoursen voor jonge musici,
geldt in de regel een kleine gage of een
onkostenvergoeding. Voor musici die iets
verder in hun ontwikkeling en carrière zijn,
gelden hogere gages dan € 250,00. Afwijkend
zijn grote ensembles, big bands en orkesten,
hiervoor wordt een afspraak genaakt over de
uitkoopsom. Datzelfde geldt voor opera en
muziektheaterproducties.
organisatie
Het aantal personeelsleden in loondienst
bestaat per 1 oktober 2018 uit directeur MarieLuce Bree (1,0 fte), zakelijk medewerker

Sarah van den Berg (0,9 fte), coördinator
publiciteit & marketing Carsten Brunsveld
(0,8 fte) en programmeur Lestari Scholtes
(0,8 fte). Marie-Luce Bree, voorheen adjunct
directeur bij Foam, volgde Mirjam Barendregt
op, die per half september directeurbestuurder werd van Orpheus in Apeldoorn.
Verder kan de organisatie rekenen op een
vaste vrijwilliger, Luc Runderkamp, die de
organisatie wanneer mogelijk één dag in de
week ondersteunt. De productieleider, Ann
de Vries, en (parttime) producenten zijn op
freelance basis werkzaam. De programmeur
wordt bijgestaan door artistiek adviseur Ab
Nieuwdorp, presentator van o.a. De Klassieken
op NPO Radio 4 en assistent programmeur
Hugo Sloterdijk. Zij zijn op freelance basis
aan het Grachtenfestival verbonden. Vlak
voor en tijdens de festivalperiode wordt
de organisatie uitgebreid met een aantal
tijdelijke medewerkers, deels vrijwilligers,
maar ook medewerkers met tijdelijke
contracten, freelancers en stagiaires.
Festivalmedewerkers (vrijwilligers)
In aanloop naar het festival groeit de
organisatie van het Grachtenfestival. We
bieden stages en werkervaringsplekken,
maar zonder de ongeveer 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, zeker wanneer zij nog studeren. 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. Uit de pool
van festivalmedewerkers werven wij ook
nieuwe medewerkers wanneer dat nodig is.
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vrijkaartenbeleid
Het vrijkaartenbeleid is door de directie
opgesteld en wordt jaarlijks herzien. Er
zijn diverse groepen die recht hebben
op vrijkaarten. De hoofdlijn van het
vrijkaartenbeleid per categorie is:
medewerkers
De medewerkers krijgen de gelegenheid
vrijkaarten te bestellen tot een waarde van
€ 75,00. Enkele voorstellingen en concerten
zijn uitgesloten.
festivalmedewerkers/vrijwilligers
Iedere vrijwilliger kan gratis naar een of
meerdere concerten en voorstellingen. Dit is
vastgelegd in het Vrijwilligersbeleid.
bestuursleden
Alle bestuursleden ontvangen een passepartout voor het festival, zodat zij alle
concerten
en
voorstellingen
kunnen
bezoeken, indien niet uitverkocht.
musici
Alle optredende musici ontvangen in principe
1 vrijkaart per persoon voor hun eigen
concert, met een maximum van 10 kaarten
(indien de groep groter is dan 10 personen).
locaties
Eigenaren of beheerders die hun locatie
gratis ter beschikking stellen aan het
Grachtenfestival ontvangen 2 tot 5 vrijkaarten
per concert e.e.a. is afhankelijk van de
capaciteit en de vastgelegde afspraken.
pers
Vertegenwoordigers van de media worden
gericht uitgenodigd om premières bij te
wonen of andere bijzondere voorstellingen
en concerten. Om hun werk te kunnen doen,
ontvangen zij een vrijkaart.
ondersteuners
Er is een contingent vrijkaarten beschikbaar
voor ondersteunende partijen sponsoren,
fondsen en overheid. Zij worden gericht
uitgenodigd een bepaalde voorstelling of
specifiek concert bij te wonen.
7. Vooruitblik
Het jaarlijkse festivalthema vormt de
programmatische leidraad voor de keuze van
locaties en voor de artistieke invulling en
repertoirekeus. Het festivalthema van 2019 is
Schatten van vrouwen. Dit thema is gekozen

om in het jaar dat het 100 jaar geleden is
dat vrouwen kiesrecht kregen, de kracht en
de schatten van vrouwen te tonen. Denk
aan werk van vrouwelijke componistes, odes
aan sterke vrouwen, maar ook de vrouw als
muze. Natuurlijk gaat de compositieopdracht
ook (en voor het eerst) naar een vrouwelijke
musicus/componist: (jazz) saxofoniste Kika
Sprangers.
De
opera
en
muziektheaterproducties
staan in 2019 geheel in het teken van het
festivalthema Schatten van vrouwen.
Vrouwenstemmen, een speciaal voor het
Grachtenfestival gemaakte voorstelling en
expositie over vrouwenrechten, -verhalen,
-stemmen in Amsterdam gemaakt door
Lisenka Heijboer (regisseur) en Niels
Nuijten (dramaturg) in samenwerking
met stichting Operafront, geïnspireerd
op het 100 jaar vrouwenkiesrecht. Naar
aanleiding van gesprekken met vrouwen uit
Amsterdam en diverse vrouwenorganisaties
ontwikkelen deze twee jonge makers een
opera en expositie. De expositie zal tijdens
het Grachtenfestival te zien zijn in de
bovenfoyer van het Compagnietheater, het
Festivalcentrum van het Grachtenfestival. De
opera zal meermalen worden uitgevoerd in
de grote zaal van het Compagnietheater.
Händel
goes
Tinder,
een
nieuwe
muziektheatervoorstelling, waarin opera,
comedy en multimedia samenkomen. Het
concept is van de jonge sopraan Channa
Malkin. Samen met violiste Anastasia
Kozlova en een klein ensemble steekt zij
de draak met het liefdesleven van de single
vrouw en de maatschappelijke verwachtingen
waar zij al sinds jaar en dag mee te maken
krijgt. Händel goes Tinder is een interactieve
reis door het turbulente liefdesleven van
Dorinda, een jonge vrouw die op dating-app
Tinder op zoek gaat naar de man van haar
dromen.
De GrachtenfestivalPrijs winnaar 2018,
bariton Raoul Steffani (26), is Artist
in Residence in 2019. In feite krijgt hij
‘carte blanche’, artistieke dromen kunnen
vervuld worden in vijf tot zes concerten.
Zeker is een optreden in het eerste deel
van het Prinsengrachtconcert op zaterdag
17 augustus. Qua programmering wordt
gekeken naar zowel de dromen van Raoul
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als het Grachtenfestivalthema Schatten van
vrouwen, zoals liederen van Alma Mahler,
Clara Schumann en de jonge Nederlandse
componiste Mathilde Wantenaar.
En dan keren bekende series als Meesterlijk!,
de HTD-concerten en de buurtconcerten in
2019 ook terug. Tien dagen klassiek, jazz en
wereldmuziek door heel Amsterdam.
Kortom genoeg om ons, als vrouwen en
mannen, op te verheugen!
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Bijlage
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
Gina Dumfries
Voorzitter Stichting Mouflon
Mentor bij AceVenturelab (start up en scale
up tech incubator)
Adviseur bij Konsort (strategie advies
culturele sector)
Bestuurslid Stichting Erlenmeyer
Lid RvT Faculteit van Economie en Business
(UvA)
Adviseur StrateG (hoofdfunctie)
Ciel Stevens–Meewis
Bestuurslid Pasman Stichting (charitatief
fonds)
Lid Raad van Advies Frans Hals Museum
Senior Consultant Public Affairs Hill+Knowlton
Strategies (hoofdfunctie)
Garance Reus-Deelder
Vice-voorzitter en lid auditcie van de
Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem
Zakelijk directeur Stichting Anne Frank
(hoofdfunctie)
DIRECTIE
Marie-Luce Bree
Penningmeester Steunstichting Hildebrand
van Loon-school
Bestuurslid stichting Fotoweek
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