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1. Inleiding

Nooit hadden we durven dromen dat 2016 het succesjaar 2015 zou evenaren, laat staan overtreffen. En
toch: het voorbije Festival Oude Muziek – La Serenissima bruiste van energie, er werd opnieuw een
bezoekersrecord en een significante stijging in aantal verkochte kaarten genoteerd. “Het Festival Oude
Muziek, misschien wel succesvoller dan ooit,” schreef de Volkskrant in een lovende vijfsterrenrecensie, al
na het eerste festivalweekend.
Muzikaal gezien was het een Festival van groot, groter, grootst. Een thema als Venetië vraagt om gevierd
te worden, en dat was te merken op de podia. In de Grote Zaal van TivoliVredenburg zorgden
publiekslievelingen als Jordi Savall, Christina Pluhar en Philippe Jaroussky voor uitverkochte zalen. Het
programma in de binnenstadkerken was met groepen als het Huelgas Ensemble en Les haulz et les bas
niet minder feestelijk – of minder goedbezocht. Kleurrijk waren de concerten met de twee artists in
residence: het Zwitserse solistencollectief Gli Angeli Genève van Stephan MacLeod, en de jonge Russische
toetseniste Olga Pashchenko. Ruimte voor discours was er onder andere in het randprogramma, en tijdens
een themadag gewijd aan de stichting van het Venetiaanse Ghetto, het eerste in zijn soort, precies
vijfhonderd jaar geleden.
Voor het Seizoen Oude Muziek was 2016 het jaar waarin er voor de eerste keer niet meer gerekend kon
worden op de steun van het Fonds Podiumkunsten voor de concerten in eigen beheer. Positief is de
vijfjarige investering van de Provincie Flevoland aan het project Nieuw Land / Oude Muziek, waarmee het
Seizoen vorig jaar al kon worden uitgebreid. Over het hele Seizoen bekeken, is een evenwicht gevonden
tussen eigen producties en uitkoop. Bijzondere initiatieven zoals De Nacht van de Oude Muziek en de
BachDag in Utrecht en in Amsterdam moeten nog even apart worden aangestipt: het zijn minifestivals die
de zichtbaarheid en impact van het Seizoen Oude Muziek aanzienlijk vergroten.
Met het klinkende succes van het Venetiaanse Festival wordt de kunstenperiode 2013-2016 afgesloten.
Terugblikkend is het traject op vele fronten wonderlijk te noemen. Door de bezuinigingen onder
staatssecretaris Zijlstra waren de omstandigheden uiterst ongunstig. Toch zijn de uitstraling en het
draagvlak van de Organisatie Oude Muziek aanzienlijk gegroeid en is de organisatie zelf
geprofessionaliseerd. Dat kon enkel door een spectaculaire groei van het publiek, en door de trouwe en
substantiële steun van private fondsen.

3

2. Het Festival Oude Muziek 2016 – La Serenissima

2.1. Thema en activiteiten
De republiek Venetië – met zijn open blik op de Levant – is altijd een broedplek geweest voor
vernieuwende muziek. Die muziek vond vervolgens zijn weg over heel Europa. Weinig verwonderlijk: het
is in Venetië dat zich aan het begin van de zestiende eeuw de muziekdrukkunst ontwikkelde, waarmee de
voorwaarden werden gecreëerd om muziek op veel grotere schaal te verspreiden. Venetië werd zo niet
alleen een draaischijf voor handelswaar, maar ook voor muziek.
Muzikaal bekeken stond Venetië al in de renaissance voor innovatie, in tegenstelling tot de Romeinse
school die we in 2011 tijdens het Festival Roma – città eterna hebben laten horen. Romeinse grootheden
als Palestrina waren veel behoudender van aard. Rome had als centrum van de kerkelijke macht namelijk
veel te verliezen en de Reformatie zorgde voor heel wat druk, met een verdedigende reflex als gevolg. Zo
niet in de Republiek Venetië, die als havenstad en handelscentrum heel andere ambities had.
Vanaf de renaissance met de dubbelkorigheid van de Venetiaanse school, via de commerciële opera van
Francesco Cavalli tot de muziek van Vivaldi: met Venetië als thema kreeg het Festival Oude Muziek het
aanzien van een Byzantijns aandoend mozaïek, zoals we die in Venetië aantreffen. Tegelijk stelde het
dossier Venetië levensgrote vragen over hoe we op een inspirerende maar ook verantwoorde manier met
ons culturele erfgoed omspringen. Permanente reconstructie is voor elke hedendaagse Venetiaan aan de
orde van de dag: schoonheid en vergankelijkheid gaan er hand in hand.
2.1.1. Bijzondere samenwerkingen
•

•

Het publiek was erg opgetogen over de residentie van het Zwitserse ensemble Gli Angeli Genève,
onder leiding van Stephan MacLeod. Het ensemble is samengesteld uit zangers die doorgaans als
stersolist vooraan staan bij de belangrijkste Europese barokgroepen. Bij Gli Angeli Genève
verandert hun rol: hier worden ze onderdeel van een zangerscollectief en kunnen ze muziek
presenteren waar ze normaal weinig kans toe krijgen. Gli Angeli Genève concentreerde zijn
residentie helemaal op Johann Rosenmüller, een van de vele Duitse componisten die naar Venetië
trokken vanwege het bruisende muziekleven aldaar. Rosenmüller schopte het tot kapelmeester
van de San Marco. Het ensemble portretteerde hem tijdens drie concerten, met grootschalige
feestelijke psalmzettingen, intieme vesperpsalmen en expressieve cantates voor twee bassen.
De jonge Russische toetseniste Olga Pashchenko was de tweede artist in residence. Op
oudemuziekvlak is Rusland lang achterop blijven hinken. Dat er nu opvallend veel beweging in
komt, is onder meer te danken aan het harde werk, voor en achter de schermen, van
Pashchenko’s leermeester Alexei Lubimov. Tijdens het Festival begeleidde Pashchenko de stille
film Der Golem, speelde ze Vivaldi-bewerkingen van Bach aan het klavecimbel en gaf ze een
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•
•

•

•

fortepianorecital rond Mendelssohns Venetiaans geïnspireerde Lieder ohne Worte. Pashchenko
verzorgde ook dagelijks de muziek bij de Eventalks.
Deze festivaleditie werd opgezet in samenwerking en coproductie met het Venetian Centre for
Baroque Music en het Istituto Italiano Antonio Vivaldi.
Het Internationaal Van Wassenaer Concours (IVWC) beleefde zijn tweede editie als onderdeel van
het Festival Oude Muziek. Het niveau van de deelnemers was erg hoog – zo hoog, dat de tweede
prijs werd verdeeld onder twee ensembles. Het concours had ten opzichte van 2014 veel
duidelijker een eigen signatuur, en daardoor kon het rekenen op veel publieke belangstelling.
Na het succes van vorig jaar presenteerden we voor de tweede maal, in samenwerking met het
Centre for the Humanities van de Universiteit Utrecht en Residenties Utrecht, een dagelijkse
Eventalk. Aan het einde van iedere middag werd een beknopte, gesproken overdenking – als een
intellectuele haiku – omkranst met muziek, uitgevoerd door artist in residence Olga Pashchenko.
De Eventalks waren gratis toegankelijk.
Het STIMU-symposium, dit jaar getiteld Reinventing a usable past, gebruikte joodse oude muziek
als een metafoor voor de muziek van ‘de anderen’: zij die niet waren verbonden aan hoven,
burgerlijke of kerkelijke instituten. De focus van het symposium lag op de paradoxen die ontstaan
bij de studie van het muzikale erfgoed van minderheden en was gelinkt aan de concerten in het
kader van 500 jaar Ghetto in Venetië. Curator was Avery Gosfield, werkzaam aan Oxford
University en als artistiek leider van haar Ensemble Lucidarium.

2.1.2. Andere hoogtepunten
•

•

•

•

Het Festival begon met een knipoog. Al voor het openingsconcert betraden de hevig opgedofte,
bepoederde en bepruikte musici van onze eigen Serenissima Serenaders het podium voor een
verrassingsact. Met dit optreden werd een hommage gebracht aan de Italiaanse band Rondò
Veneziano, die in de jaren ’80 met schaars geklede ballerina’s en begeleid door drums in een
popconcertachtig setting hun eigen versie neerzette van neo-Vivaldiaanse muziek. Kitsch? Zeer
zeker. Maar ook dat is Venetië, nu en drie eeuwen geleden.
De 75e verjaardag van Jordi Savall is gevierd met een grandioos concert, waarin 1.000 jaar
repertoire uit de Venetiaanse Republiek voorbijkwam. Savall bracht naast zijn drie ensembles
(Hespèrion XXI, Le Concert des Nations en La Capella Reial de Catalunya) musici mee uit diverse
landen rond de Middellandse Zee. En bij een verjaardagsfeest hoort gebak. De verraste jarige én
het gehele publiek werden getrakteerd op een gigantische taart die op het podium werd
aangesneden, terwijl Savall werd toegezongen door de 1.700 bezoekers van de bomvolle Grote
Zaal.
Wereldmuziek speelde een belangrijke rol dit jaar. Venetië was immers een machtige koloniale
mogendheid. Het concert van Hespèrion XXI is al genoemd, maar klanken uit het oosten waren
ook te horen bij het concert van serpentspeler Michel Godard toen hij Egyptische muziek verbond
met die van Claudio Monteverdi. Ook Cappella Romana keek voorbij de westerse grenzen. In hun
eerste concert werd Grieks-orthodoxe en Cypriotische muziek onder de loep genomen, in het
tweede concert klonk de muziek van de Venetiaan Baldassare Galuppi die hij schreef voor de
Russische hofkapel van tsarina Catherina de Grote.
In Hertz klonk wederom barokke kamermuziek. Zo soleerde hier onder anderen de blokfluit-ster
Stefan Temmingh in blokfluitconcerten van Vivaldi, bracht Marco Mencoboni met zijn Cantar
Lontano twee keer Monteverdi’s Combattimento di Tancredi e Clorinda en was Fabio Biondi’s
Europa Galante te horen in triosonates van Vivaldi, Legrenzi en Veracini.

2.1.3. Randprogrammering
•

Voor wie naast het STIMU-symposium of de Eventalks nog meer verdieping wilde was er de
Zomerschool. Tijdens dagelijkse lezingen werden verschillende aspecten van het festivalthema
uitgelicht door een keur aan internationale sprekers. De lezingen werden dit jaar uitzonderlijk
goed bezocht: het gebeurde meer dan eens dat er moest worden uitgeweken naar een grotere
zaal.
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•

•

•
•

•

•

Hij is misschien wel de grootste muzikale zoon van Utrecht: de zeventiende-eeuwse blokfluitist en
stadsbeiaardier Jacob van Eyck. Dit Festival eerde hem met een reeks stadswandelingen waarin
musicoloog en Van Eyck-kenner Thiemo Wind de bezoeker meenam naar de plaatsen waar de
Orfeus van Utrecht werkte en woonde, en met een voorstelling in de Grote Zaal van
TivoliVredenburg. Hierin ging Erik Bosgraaf een muzikale samenwerking aan met klankartiest
Jorrit Tamminga en DJ DNA. Het concert vormde de opening van het Uitfeest en was het officiële
startschot van het Utrechtse culturele seizoen.
Jonge musici konden zich in maar liefst 93 fringeconcerten presenteren aan een breed en divers
publiek. De fringemusici krijgen zo podiumervaring en lopen de kans om gespot te worden door
een van de vele professionals die het Festival bezoeken. De beste ensembles waren gebundeld in
de fabulous fringe-reeks, met dagelijkse lunchconcerten in de Grote Zaal en concerten in Hertz en
diverse binnenstadkerken. Het aanstippen waard zijn de optredens van de We’n BAND die op
boot én gondel door de Utrechtse grachten voeren.
Tijdens de Oude Muziek Markt bezetten 57 standhouders het laatste festivalweekend
TivoliVredenburg met bladmuziek en de nodige instrumenten en toebehoren.
Voor de neofieten, of voor wie die nog eens uitgelegd wilden krijgen hoe het allemaal zit, was er
de Handleiding Oude Muziek. Na een inleiding door Saskia Coolen bezocht het publiek met haar
drie verschillende concerten, waar alle opgedane kennis meteen in de praktijk kon worden
toegepast. De handleiding eindigde telkens met een diner. Dit format is goed verkoopbaar; op
verzoek van Trouw en Zin Magazine zijn extra handleidingen georganiseerd, exclusief voor hun
abonnees.
Voor de zesde maal vulde het Beiaardfestival de Utrechtse binnenstad dagelijks met
beiaardmuziek, uiteraard met een Venetiaanse inslag. Voor wie benieuwd was hoe het er toegaat
tijdens een beiaardconcert was er bij twee concerten de mogelijkheid om in de toren mee te
luisteren (Spieken bij de beiaard), ook was er een aparte kinderrondleiding.
Marco Mencoboni – bekend van de Early Music Tutorials die we op YouTube lanceerden – loodste
de deelnemers van de zangworkshop voor amateurzangers tijdens een pittige repetitieochtend
door een van Marcello’s psalmzettingen op een Hebreeuwse melodie. Het resultaat was diezelfde
middag nog in de fringe te beluisteren.

2.2 Het publiek
Met 65.769 bezoeken is in 2016 opnieuw een record gehaald. Dit is een stijging van meer dan 75% in
vergelijking met 2009. De groei is gestaag verlopen: in 2009 haalde het Festival Oude Muziek nog 37.392
bezoeken. Dat aantal steeg in 2010 – Louis Quatorze naar 41.409 en in 2011 – Roma città eterna naar
48.344. In 2012 – Van Sweelinck naar Bach steeg het aantal verkochte kaarten verder door, terwijl het
totale aantal bezoeken met 47.934 licht afnam. In 2013 – #Europa groeiden we door naar 55.904, in 2014
– Habsburg naar 64.014 en in 2015 – England, my England noteerden we een eindstand van 64.848. Wat
we niet onvermeld willen laten is dat het aantal verkochte kaarten ten opzichte van vorig jaar een sprong
van 10% heeft gemaakt.
Totaal aantal bezoeken
Betaalde kaarten hoofdprogramma
Aantal evenementen hoofdprogramma
Gemiddeld aantal bezoekers per evenement
Aantal bezoekers gratis evenementen
Waarvan fringeconcerten

2009
37.392
18.723
63
297
18.669
7.789

2010
41.409
20.858
70
298
20.551
7.914

2011
48.344
25.517
85
300
22.827
7.952

2012
47.934
26.114
92
284
21.820
7.121

2013
55.904
24.989
106
236
30.915
7.952

2014
64.014
26.955
131
206
37.059
8.815

2015
64.848
28.917
110
263
35.931
11.305

2016
65.769
32.001
97
330
33.768
12.876

Wij zijn ervan overtuigd dat het vooral de inhoudelijke focus van het Festival is die verantwoordelijk is
voor de sterke groei. Zeker, we worden steeds bedrevener in het benutten van commerciële kansen en we
weten de verschillende publiekssegmenten steeds beter te bereiken en te laten groeien. Maar bovenal
geloven we in ons product: we vertrouwen op de kracht van muziek en proberen die zo slim mogelijk
vorm te geven. Dit doen we door bijvoorbeeld dubbele concertlijnen met contrasterende programma’s aan
te bieden in de primetime: dit garandeert voldoende zaalcapaciteit, met voor elk wat wils. Met de
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verdiepende randprogrammering treedt het Festival buiten de muzikale grenzen, en het concept
Handleiding Oude Muziek en de videodocumentaire trekken neofieten aan.
2.3 Publiciteit
Aan de marketingcampagne lag een gedetailleerd communicatieplan ten grondslag, met een precieze
agenda van doelgroep, inhoud en doelstelling van de communicatie. Inmiddels kunnen we goed
voorspellen wanneer de verschillende groepen openstaan voor communicatie en overgaan tot het kopen
van kaarten: dit was dan ook de belangrijkste leidraad. De planning stelt ons in staat om effectief bekend
en onbekend publiek aan te spreken zonder dat dat elkaar bijt.
Voor een groot deel is er doorgegaan op de reeds ingeslagen weg: trouwe bezoekers weten we immers
goed te bereiken. Wel is extra ingezet op het vergroten van het herhaalbezoek en de doorstroming naar de
Vrienden. Los van de reguliere marketingmiddelen is daarom vooral aandacht geschonken aan
servicegerichtheid en informatievoorziening. Alle klanten zijn proactief geïnformeerd over zaken als
bekendmaking van het festivalprogramma en de start van kaartverkoop, maar ook over werkzaamheden
aan het spoor tijdens het Festival. De communicatie rondom Vrienden is aangescherpt, en er is op andere
momenten en met andere boodschappen gecommuniceerd. Aan zowel vrijwilligers als het
kaartverkooppersoneel zijn klantvriendelijkheidstrainingen aangeboden en bij het inrichten van het
festivalcentrum stond klantvriendelijkheid centraal. Onze filosofie hierachter is dat als het contact met het
Festival Oude Muziek frictieloos is, de loyaliteit aan onze organisatie duurzaam wordt vergroot. Gezien de
resultaten denken we op de juiste weg te zitten: we noteerden 10% meer verkochte kaarten en boekten
een bescheiden groei op het vlak van Vriendenwerving.
Een belangrijk accent lag op het aantrekken van nieuw publiek. Om dat nieuw publiek beter op weg te
helpen, zijn er een aantal nieuwe communicatieproducten ontwikkeld.
•

•

•

•

Early Music Tutorials: korte filmpjes waarin de flamboyante Italiaanse dirigent en klavecinist Marco
Mencoboni telkens een ander aspect van oude muziek uitlegt, van instrumentarium tot het
onderscheid tussen renaissance en barok. Dit werd gekoppeld aan een Spotify-playlist en een lijst met
potentieel interessante concerten. De tutorials werden goed bekeken en gedeeld, de bedoeling is om
deze reeks online-lessen ieder jaar uit te breiden.
De Festivalkeuze van…: diverse personen, bekend en onbekend, zijn gevraagd naar hun concertkeuze
en -motivatie. Een nieuwe doelgroep is immers eerder geneigd om een aanbeveling van derden te
geloven, dan een aanbeveling van de producerende partij zelf. Voor deze ambassadeurs is er expres
gekeken buiten de oude muziek: zo stelde Dieuwertje Blok haar festivalprogramma samen, maar ook
de ‘huis-DJ’ van TivoliVredenburg, DJ St. Paul deed een greep in het festivalprogramma. Het resultaat
was ook voor ons verrassend: het is verfrissend om eens door andere ogen naar je eigen Festival te
kijken.
De fringe is bewuster in de markt gezet als middel om nieuw publiek aan te trekken. Uit het oogpunt
van iemand die het Festival eens wil uitproberen is de fringe immers ideaal: het is gratis en de
concerten duren slechts 45 minuten. Om de fringe onder een breder publiek bekend te maken zijn er
aparte middelen ingezet, zoals de nieuwsbrief van Toerisme Utrecht, media-aandacht van RTV
Utrecht, en een facebookcampagne, ingericht op het bereiken van nieuw publiek.
De festivaldocumentaire neemt een aparte plaats in binnen dit alles. In een twintig minuten durend
document worden alle inhoudelijke lagen van het Festival op basisniveau uitgelegd door specialisten
ter zake. Wie meer wil weten kan doorklikken naar een clip waarin de experts nog dieper op de
materie ingaan. Een ideale aanpak: een voor iedereen begrijpelijk, attractief en coherent verhaal, en
verdieping voor wie dat wil.

2.9 Communicatie- en marketingmiddelen
Er is veel energie en tijd gestoken in de ontwikkeling van het festivalbeeld. Op alle uitingen, met dank aan
de Italiaanse ontwerpster Doretta Rinaldi, prijkt vol trots de gevleugelde leeuw van Marcus,
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beschermheilige van Venetië. De afbeelding was het basismateriaal voor de vele afgeleiden: posters,
advertenties, de complete inrichting van TivoliVredenburg, en natuurlijk de festivalbrochure.
Er is hard gewerkt om de 231 evenementen op een overzichtelijke manier aan te bieden. Dit strookt met
de ambitie om toegankelijk en klantvriendelijk te zijn: duidelijke communicatie is misschien wel de
grootste dienst die je het publiek kan verlenen. De belangrijkste stap hierin is de investering in een online
festivalschema waardoor in één oogopslag het complete programma zichtbaar is, en waaruit direct
kaarten gekocht kunnen worden. Het schema heeft zijn nut bewezen, de functionaliteiten worden volgend
jaar uitgebreid.
Op de website was dit jaar gevoelig meer informatie te vinden. Niet langer was het programmaboek de
enige plek waarin alles wat betreft concertprogramma en uitvoerenden werd gepubliceerd, op veler
verzoek is deze informatie voor iedereen toegankelijk online gezet.
2.11 Pers en media
Alle mediapartnerships zijn gecontinueerd. De deal met AVROTROS kreeg dankzij de dagelijkse
festivaljournaals zelfs weer meer body. Los daarvan zijn zeven concerten opgenomen, live op Radio 4
uitgezonden en gewebcast. Ook was het Festival veelvuldig in andere Radio 4-programma’s te horen zoals
Podium, Spiegelzaal, Licht op 4 en De Klassieken. De andere belangrijke partner is Trouw, goed voor een
ongeveer € 35.000 aan advertentieruimte, in ruil voor een exclusieve Handleiding Oude Muziek en
abonneewerving in het festivalcentrum.
De promotie van het Festival maakte een vliegende start met een tv-uitzending van Vrije Geluiden, geheel
gewijd aan Venetië. Te zien waren Olga Pashchenko als artist in residence, Fred Jacobs met uitleg over de
Venetiaanse reis van Constantijn Huygens en Avery Gosfield als curator van het STIMU-symposium en lid
van Ensemble Lucidarium. Naast de uitzending medio mei, gelijktijdig met de bekendmaking van het
festivalprogramma, werd deze aflevering twee keer vlak voor het begin van het Festival herhaald.
In de landelijke kranten werd veel over het Festival geschreven. Voorbeschouwende artikelen verschenen
onder andere in NRC, de Volkskrant en Trouw, al deze kranten waren veelvuldig aanwezig om te
recenseren. Festivaldirecteur Xavier Vandamme werd op de openingsdag geïnterviewd in het
ochtendprogramma van Radio 1, en was de weken voor en tijdens het Festival uitgebreid te horen en te
lezen op klassieke radiostations en in tijdschriften en kranten in binnen- en buitenland. Dankzij het
programma Residenties in Utrecht kon er internationale pers uitgenodigd worden, wat er onder andere
voor zorgde dat het populaire platform BachTrack het complete slotweekend aanwezig was.
De samenwerking met Historiek.nl is herhaald: zij leverden verhalen aan voor herpublicatie in de
festivalkrant, en wij voor hun website, waardoor beiden instanties buiten de eigen doelgroep bekendheid
verwierven. Ook is er samengewerkt met 24Classics, dat vooral een jonger publiek aan zich heeft weten te
binden. Diverse marketingacties zijn o.a. uitgezet bij de diverse Radio 4-progamma’s, de klanten van
TivoliVredenburg zelf, de Vlaamse radiozender KLARA, de alumni van de Universiteit Utrecht, DELA en
het Provinciaals Utrechts Genootschap voor de Kunsten.

8

3. Seizoen Oude Muziek

Al in 2015 werd duidelijk dat het Seizoen Oude Muziek het per 1 januari 2016 zonder de steun van het
Fonds Podiumkunsten moet stellen. Met het stopzetten van deze bijdrage, hoe klein ook, valt wederom
een van de financiële fundamenten van het Seizoen Oude Muziek weg. Een alternatief is niet voorhanden:
in de kunstenperiode 2017 – 2020 is er geen plaats voor het Seizoen binnen de Basisinfrastructuur. De
situatie wordt met andere woorden steeds precairder.
We herhalen echter wat we in het jaarverslag 2015 schreven: ‘de rotsvaste overtuiging dat de Organisatie
Oude Muziek landelijk een unieke functie vervult met het presenteren van 1000 jaar vroeg repertoire,
maakt dat we hard voor het Seizoen blijven vechten’. Er is dan ook resoluut gekozen om door te gaan met
het Seizoen Oude Muziek.
3.1 Activiteiten
In 2016 organiseerden we in het kader van het Seizoen Oude Muziek 103 concerten voor in totaal 16.197
bezoeken.
Een hoogtepunt van 2016 was de laatste editie van de BachDag, met wederom een Scratch onder leiding
van Klaas Stok, optredens van Ensemble Nevermind en Les Voix Humaines en het avondconcert van Vox
Luminis onder leiding van Lionel Meunier. De concerttournees van Seldom Sene en Ensemble Nevermind
als winnaars van het Internationaal Van Wassenaer Concours 2014 kaderde in ons jongtalentprogramma,
publiekslieveling Marco Beasley opende het seizoen 2016-2017 en de prachtige kerstconcertreeks van
Cappella Pratensis rondom de muziek van Josquin Deprez, was goed voor vier sterren in de Volkskrant.
Memorabel was ook de concerttournee van Le Poème Harmonique, goed voor maar liefst vijf sterren in
dezelfde krant: ‘De samenklank is hemels’.
Het project Nieuw Land / Oude Muziek ging haar tweede jaar in: het eerste volle culturele seizoen in
Flevoland is vol gemaakt. Het project blijkt voor de OOM een proeftuin, waarin we kunnen pionieren en
nieuwe ideeën kunnen uittesten. Die instelling sluit perfect aan bij de mentaliteit in de jongste provincie
van het land. Het dwingt de OOM, meer dan waar dan ook, om zeer creatief te zijn. De opgedane
ervaringen versterken de organisatie, net zoals onze inbreng het kunstleven in de provincie versterkt.
De basis van alles wat de OOM doet in Flevoland is een gezamenlijke concertserie van acht concerten,
opgezet met de vier Flevolandse podia. De reeks van 2016 bestond uit concerten van Ensemble
Nevermind, Seldom Sene, La Divina Armonia, Ordo Virtutum, Ensemble Résonances, Thomas Dunford,
Ensemble Leones en Le Poème Harmonique. Deze reeks wordt aangevuld met twee extra evenementen: de
tweede editie van De Nacht van de Oude Muziek – opnieuw in samenwerking met Who’s Next?! – en een
kerstconcert van Cappella Pratensis in de Goede Rede in Almere Haven.
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3.1.1 Internationale samenwerking
In 2016 is de samenwerking met vier Belgische partners voortgezet: AMUZ in Antwerpen, het
Concertgebouw in Brugge, BOZAR in Brussel en cultuurcentrum Hasselt. In 2016 zijn vijf
oudemuziekconcerten in België gerealiseerd (vier in het voorjaar en een in het najaar: in de planning van
seizoen 2016-2017 vallen veel Belgische concerten in 2017, vandaar dat het totaal lager is dan 2015). De
Belgische partners betalen voor deze concerten een uitkoopsom en een productiecommissie. Ze laten het
volume aan concerten – het zakelijke geheim achter het Seizoen Oude Muziek – stijgen waardoor de
prijzen per concert laag blijven. In 2016 vond bovendien ook een concert plaats in samenwerking met het
nieuwe oudemuziekfestival Terpsichore in Parijs. In 2017 is het Ghislieri-instituut in Pavia (Italië) weer
van de partij, en bovendien twee nieuwe Belgische zalen: De Spil in Roeselare en de Handelsbeurs in Gent.
Deze partnerschappen worden in de komende seizoenen verder uitgebouwd.
3.1.2 Uitkoop
Het aantal verkochte concerten komt in het kalenderjaar 2016 in totaal op 24, een daling ten opzichte van
2015. Dit beeld is echter vertekend door het feit dat veel partnerzalen in België en Nederland
uitkoopconcerten kozen in de tweede helft van Seizoen 2016-2017.
Het is duidelijk dat partnerzalen hechten aan onze expertise. Het aantal partners, in het bijzonder
internationaal, groeit. Wel is opvallend dat bij veel partners minder geld beschikbaar is en er vaker op
maat gesneden uitkoop- en partageformules toegepast worden. Dit vormt een extra bedreiging voor het al
erg kwetsbare Seizoen, en dus voor het aanbod van oude muziek in Nederland. Vanaf Seizoen 2017-2018
vallen de Stichting Noorderkerkconcerten (Amsterdam) en de Stichting voor Authentieke Muziek (Delft)
af als uitkooppartners. Ook Muziekpodium Zeeland krijgt te maken met zware bezuinigingen en is een
onzekere partner.
3.1.3 Locaties
Het aantal concertlocaties daalde in 2016 naar 44 (48 in 2015). Dit heeft vooral te maken met een grotere
concentratie aan concertzalen in bijvoorbeeld Maastricht en Groningen. Nieuwe speelplekken kwamen er
onder anderen bij in Parijs, Heeswijk, Almere en Dronten.
Concertlocaties:
Almere, Goede Rede
Almere, Kunstlinie Almere Flevoland
Amerongen, Kasteel Amerongen
Ammerzoden, Kasteel Amersoyen
Amsterdam, Muziekgebouw aan ’t IJ
Amsterdam, Noorderkerk
Amsterdam, Waalse Kerk
Antwerpen, AMUZ
Bloemendaal, Dorpskerk
Brugge, Concertgebouw Brugge
Brussel, Kerk van O.L.V. Ter Kapelle
Brussel, Miniemenkerk
Delft, Sint-Hippolytuskapel
Delft, Lutherse Kerk
Delft, Oud-Katholieke Kerk
Deventer, Penninckshuis
Dronten, De Meerpaal
Eindhoven, Muziekgebouw Eindhoven
Eindhoven, De Kapel
Emmeloord, Theater 't Voorhuys
Groningen, Lutherse Kerk
Haarlem, Doopsgezinde Kerk

Hasselt (B), Sint-Quintinuskathedraal
’s-Heerenberg, Huis Bergh
Heeswijk, Kasteel Heeswijk
’s-Hertogenbosch, De Toonzaal
Leeuwarden, Waalse Kerk
Lelystad, Agora Theater
Limbricht, St.-Salviuskerkje
Maastricht, Cellebroederskapel
Maastricht, Basiliek van Onze Lieve Vrouwen
Maastricht, Keizerzaal
Maastricht, St.-Janskerk
Muiden, Muiderslot
Parijs (F), Salle Erard
Rotterdam, Laurenskerk
Schokland, Kerkje op Schokland
Utrecht, Geertekerk
Utrecht, Pieterskerk
Utrecht, TivoliVredenburg
Vlissingen, Grote of Sint-Jacobskerk
Westzaan, Zuidervermaning
Zeist, Kerk van de Evangelische Broedergemeente
Zwolle, Lutherse Kerk
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3.2 Publiek
De bezoekcijfers voor het Seizoen Oude Muziek laten een daling zien ten opzichte van het recordjaar
2015: van 20.371 bezoeken in 2015 naar 16.197 bezoeken in 2016. Deze daling heeft deels te maken met
een minder aantal concerten, ook zorgden publiekslievelingen als Jordi Savall, Dame Emma Kirkby en Paul
Van Nevel met zijn Huelgas Ensemble in 2015 voor uitzonderlijk goed gevulde zalen.
3.3 Publiciteit
De publieksbasis van het Seizoen Oude Muziek is de afgelopen jaren gestaag gegroeid door nieuwe aanpak
van online marketing, betere zichtbaarheid in de landelijke media en tegelijkertijd meer communicatie op
lokaal niveau. Om te bepalen waar nieuwe en nog onbenutte kansen liggen is in 2016 een grootschalig
publieksonderzoek gedaan. Hierover meer in het volgende hoofdstuk, de resultaten gaven alvast veel
inspiratie over hoe de marketing aan te scherpen.
Het onderzoek bevestigde onder andere dat wat we al dachten te weten: de brochure is het belangrijkste
promotionele middel. Er werd wederom veel tijd en energie gestoken in de seizoensbrochure (oplage
30.000 stuks), waar middels een aparte inlay die ook los verspreid werd, het hele Nieuw Land / Oude
Muziek programma werd aangekondigd. In een aparte concertagenda in het hart van de festivalbrochure
(oplage 40.000 stuks) werd alles nog eens opgesomd.
Verder bleek online media en video een zeer effectief middel om het publiek te bereiken. Wegens de lange
duur tussen het verschijnen van de seizoensbrochure (eind maart) en het begin van het seizoen (oktober)
stelt het publiek een reminder van dat wat gaat komen zeer op prijs: de website, nieuwsbrieven en sociale
media zijn hier een uitstekend middel voor. Er is hard gewerkt aan de groei van het aantal
nieuwsbriefabonnees en likes op Facebook: beiden stegen in 2016 met meer dan 1.000 unieke personen.
De open rate van de nieuwsbrief is ongeveer met 10% gestegen en ligt inmiddels consistent boven de
50%. De nieuwsbrief wordt daarmee uitzonderlijk goed gelezen (ter vergelijking: het wereldwijde
gemiddelde voor culturele organisaties was bij een van de grootste mailprogramma’s in 2016 ongeveer
27%).
Video is ingezet als een extra toelichting bij de concertprogramma’s middels interviews met artiesten.
Door een camjo in te schakelen tijdens het Festival Oude Muziek, als veel seizoensmusici in Utrecht zijn,
zijn veel artiesten op een eenvoudige en goedkope manier voor de camera verschenen. Deze korte
filmpjes worden erg gewaardeerd door het publiek en gretig gedeeld op eigen social media. Er is een
tweede serie van de Flevolandse Quiz geproduceerd, waarbij potentieel publiek kans maakte op
vrijkaarten door het juiste antwoord op de vraag én hun emailadres achter te laten.
De landelijke media hebben veel aandacht aan het Seizoen Oude Muziek besteedt, zoals de recensies in de
Volkskrant van Cappella Pratensis en Le Poème Harmonique getuigen. Ook in de Radio 4-programma’s
Opium, Spiegelzaal en Licht op Vier waren weer diverse keren seizoensmusici te horen. In diverse lokale
media zoals de Stentor, Nieuwsbode Bunnik, Delftse Post, Stadsblad Utrecht, het Haarlems Weekblad en
Almere Vandaag verschenen tevens interviews en vooraankondigingen van de concerten. De
samenwerking met de mediapartners van het Seizoen Oude Muziek werd in beide gevallen geprolongeerd:
ook in 2016 kon het Seizoen rekenen op promotionele steun van Zin Magazine en Stingray Brava.
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4. Onderzoeken

Sinds enkele jaren zijn we druk doende om het imago van kennersinstituut van ons af te schudden en een
breder publiek te bereiken. De OOM richt zich sinds 2015 voor zowel het Seizoen als het Festival op drie
verschillende doelgroepen (kenners, culturele omnivoren en – jongere – leken) en passen daar aparte
communicatiestrategieën op toe. Om deze aan te scherpen zijn er vier onderzoeken uitgevoerd.
4.1 Publieksenquête Seizoen en Festival Oude Muziek
Het belangrijkste onderzoek was dat binnen de eigen klantenkring. Door middel van een breed verspreide,
online enquête werd gepeild naar zaken als reisbereidheid Seizoen en Festival en het effect van
marketingmiddelen. Daarnaast is er een focusgroep uitgenodigd om, met een externe moderator, een
middag lang dieper op capita selecta in te gaan.
De uitkomst was op sommige vlakken voorspelbaar: onze klanten zijn voornamelijk hoger opgeleid, wat
ouder en bezoeken vaak al jarenlang zowel het Seizoen als Festival en gaan naar veel concerten per
festivaleditie. De brochure is een van de belangrijkste informatiebronnen maar kaarten kopen gebeurt
ondertussen bijna volledig online. De attractiviteit van programma en artiesten is van belang bij de keuze
om wel of niet naar een concert te gaan, maar een experiment wordt zeker niet geschuwd. Het Festival
wordt beschouwd als een keurmerk: ‘als jullie het aanbieden, dan is het de moeite waard’.
Verrassend was dat een van de belangrijkste beweegredenen voor festivalbezoek van uitgesproken
sociale aard is. Natuurlijk klopt men bij het Festival aan voor een goed concert (26%) en intellectuele
prikkeling (22%), maar zowel bij de focusgroep als bij de online enquête stond meteen daarna het
ontmoeten van mensen in de rangorde (21%). Het onderhouden van al bestaande sociale contacten was
daarbij ongeveer even belangrijk als het ontmoeten van nieuwe medeliefhebbers. Natuurlijk zien we het
Festival ook als een ontmoetingsplaats, maar dat bezoekers dit in zo sterke mate delen hadden we niet
durven denken. Verder is er een uitgesproken behoefte aan meer verdieping rondom thema en concerten,
wat correspondeert met de gretige afname van de Zomerschoollezingen en de populariteit van de videodocumentaire die online is verspreid. Op de website verwachten bezoekers nog meer informatie dan dat
er te vinden was, een aanbeveling die meteen is opgepakt.
Een andere uitkomst is dat het Seizoen Oude Muziek kampt met een zichtbaarheidsprobleem. Niet iedere
festivalbezoeker weet dat er door het jaar heen ook concerten worden aangeboden en niet iedere
seizoensbezoeker heeft door dat er een concert van onze hand bezocht wordt. Dit is een terugkerend issue
en een punt om aan te werken. Een oplossing voor dit probleem is meer zichtbaarheid van het Seizoen
tijdens het Festival en natuurlijk tijdens de seizoensconcerten zelf. Maar ook het duidelijker labelen van
het Seizoen als ‘van de makers van het Festival Oude Muziek’ zal de bereidwilligheid om kaarten te kopen
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ten goede komen. Het Festival wordt immers gezien als een kwaliteitslabel: men vertrouwt haast blind op
ons oordeel. We kunnen hier actief op inspelen door onze keuzes voor het Seizoen beter uit te lichten in
zowel de brochure als de publiciteitscampagnes.
4.2 Bekendheid Festival Oude Muziek
Het tweede onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Utrechts Festival Overleg (UFO), waarvan het
Festival Oude Muziek medeoprichter is. Dit onderzoek was veel breder uitgezet dan onze klantenkring
alleen en had onder andere tot doel te onderzoeken hoe het zit met de waardering en bekendheid van de
Utrechtse festivals. Dit geeft een goed beeld van hoe het Festival scoort in de derde doelgroep, en geeft
handvatten hoe deze groep uit te breiden.
De belangrijkste conclusie is dat de bekendheid van het Festival Oude Muziek zowel landelijk als
regionaal, alle inspanningen ten spijt, toch te wensen over laat. Van de 625 landelijke respondenten die
gevraagd werden naar de bekendheid van diverse Utrechtse festivals, wist slechts 21% het Festival Oude
Muziek te noemen. Regionaal lag dat percentage met 50% meteen een stuk hoger, maar ook hier ligt nog
een mooie taak. De interesse om het Festival te bezoeken is daarentegen wel aanwezig. De kans op
herhaalbezoek is groot: als men eenmaal is geweest, dan komt men terug. Aandacht in landelijke media is
een goed middel om bij een breder publiek onder de aandacht te komen – hier wordt al veel tijd en
energie in gestoken. Mond-tot-mondreclame is echter een belangrijke incentive waar nog nauwelijks
aanspraak op wordt gemaakt. De waardering voor het Festival is overigens zeer hoog, gemiddeld een 8.4
(landelijk 7.7; slechts Le Guess Who? scoorde in dit onderzoek binnen alle Utrechtse festivals hoger).
4.3 Fringe
Het derde onderzoek richtte zich op de bezoekers van de fringe. De fringe is een belangrijk onderdeel van
het Festival, maar toch was er niet echt zicht op de samenstelling van dit fringepubliek. Daarom is er een
mini-enquête losgelaten op de ca. 13.000 fringebezoekers. Dit leverde de opvallende constatering op dat
een kwart van de bezoekers nog nooit eerder het Festival had bezocht. Het gaat om echt nieuw publiek,
dat vooral via de media (Radio 4) of via mond-tot-mondreclame met het Festival in aanraking is gekomen.
Van het totale fringepubliek (nieuwe en terugkerende bezoekers samen) had ongeveer een-derde geen
andere concertkaarten gekocht. Hier zitten dus potentiële kaartkopers, want de interesse is er en ze
hebben al kennis gemaakt met het Festival. De deelnemers aan het onderzoek werd verleid tot het
inschrijven voor de nieuwsbrief, wat enkele honderden nieuwe adressen opleverde. Maar het meest blij
zijn we nog wel met het inzicht dat de fringe een effectief middel is om nieuw publiek aan te trekken.
4.4 Toegankelijkheid van het Festival
Ten slotte heeft 5D, een instelling gespecialiseerd in de toegankelijkheid van festivals, onderzoek gedaan
naar alles wat met toegankelijkheid te maken heeft. Zo werd bijvoorbeeld de werking van de website voor
slechtzienden beoordeeld, is de rolstoeltoegankelijkheid van een aantal locaties getest en is het
servicelevel van vrijwilligers tijdens een verrassingsbezoek getoetst. De bereikbaarheid van alle door 5D
bezochte locaties werd goed beoordeeld. De loopafstand tussen de locaties in principe ook, wel werd er
een kanttekening gemaakt dat het voor iemand slecht ter been wellicht anders is. Daarom adviseert 5D
een tabel van loopafstanden te publiceren. Met dit instrument kunnen bezoekers zelf beoordelen of de
afstand comfortabel te voet is af te leggen, of dat er bijvoorbeeld door tijdsdruk tussen twee concerten
uitgeweken moet worden naar alternatief transport.
De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de gastvrijheid en kennis van zaken bij de vrijwilligers. We
waren dan ook blij te lezen dat deze goed beoordeeld werden door 5D: ‘Het verschil tussen medewerkers
en bezoekers was goed te zien, […], en ze waren erg gastvrij en behulpzaam’. Het basale kennisniveau van
vrijwilligers werd voldoende beoordeeld, maar wel bleek dat niet iedere vrijwilliger even goed op de
hoogte was van alternatieve routes voor rolstoelgebruikers en de aanwezigheid van specifieke
voorzieningen zoals bijvoorbeeld invalideparkeerplaatsen. Voor ons een teken om volgend jaar hier nog
meer energie in te steken.
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5. Ondernemerschap

Met 2016 ronden we de kunstenperiode 2013-2016 af. Dat deze periode de meest uitdagende uit de
geschiedenis van de Organisatie Oude Muziek is geweest, moge helder zijn. Toch zijn net in deze periode
uitstekende artistieke en zakelijke resultaten geboekt. Het neemt niet weg dat de nieuwe situatie die per 1
januari 2017 ingaat, en waarbij de Organisatie Oude Muziek zijn plek binnen de landelijke Basis
Infrastructuur weer kan innemen, een welkome perspectiefwissel biedt. Hierbij dient te worden
aangestipt dat het Seizoen Oude Muziek buiten de prijzen valt. Toch blijft de doelstelling en daarmee het
engagement om oude muziek landelijk te spreiden meer dan ooit overeind. Het Seizoen Oude Muziek
wordt daarom in 2017-2020, met een aangepast business model waarbij verhoudingsgewijs meer zal
worden geïnvesteerd door de Vrienden Oude Muziek, doorgezet.
Financieel bekeken was 2016 een goed jaar. De kaartverkoop van het Festival Oude Muziek doorbrak voor
het eerst in de geschiedenis van de organisatie het plafond van de 7 ton. Vanaf 2009 (€ 343.086) is de
kaartverkoop jaar na jaar gegroeid, tot de verdubbeling die dit jaar is gerealiseerd. De kaartverkoop van
het Seizoen Oude Muziek lag dan weer onder de target.
Wat fundraising betreft gaat onze grote dank uit naar de particuliere fondsen die de OOM steunen: het
VSBfonds, Fonds 21, het kfHein Fonds, de Turing Foundation en het Prins Bernhard Cultuurfonds op kop
voor het Festival Oude Muziek, en de Stichting Dioraphte voor het Seizoen Oude Muziek.

14

6. Personeel en organisatie

6.1 Personeel
Nicolien van der Veer heeft per 1 juli de overstap gemaakt van marketing en communicatie naar
productie. Iris van Korven, als sinds januari 2016 als redactiefreelancer betrokken bij de Organisatie Oude
Muziek, heeft haar opgevolgd en is sindsdien zowel werkzaam voor de afdeling marketing en
communicatie als redactie. Hoofdproducente Marijse Poutsma werd tijdens haar zwangerschapsverlof
vervangen door Go Bruêns.
De Organisatie Oude Muziek werkt na de doorgevoerde herschikkingen met onderstaand organigram. De
blauwe velden staan voor de functies die het hele jaar door bemand worden, de rode velden zijn flexibele
schil.
Algemeen directeur

Vandamme
Artistieke
assistentie
Wentz

Zakelijke assistentie
/ fundraising
Dufornee

Marketing /
communicatie

Boekhouder

Pham

Extra mankracht

Bureau

Van Korven

Redacteur

Heeres

DTP

NN

Planning

Vermeulen

NN

Productie

De Jong

Extra mankracht
Festival

Auteurs

NN

Kaartverkoop

Vermeulen

Poutsma

Producent Seizoen
en Festival

NN

Extra mankracht
Festival

Veer

NN

In 2016 waren de volgende vaste medewerkers bij de Stichting Organisatie Oude Muziek in dienst:
Directeur-bestuurder (100%)
Boekhouder (60%)
Artistiek adviseur (60%)
Planning en publicaties (100%)
Zakelijk adviseur/fundraising (100%)
Marketing en communicatie (80% tot 1 juli)
Medewerker productie (80% vanaf 1 juli)
Marketing en communicatie (80%)
Medewerker kaartverkoop (70%)
Producent (80%)

Xavier Vandamme
Lynn Pham
Jed Wentz
Susanne Vermeulen
Juliëtte Dufornee
Nicolien van der Veer
Nicolien van der Veer
Iris van Korven
Wilmer de Jong
Marijse Poutsma
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Productie (40%, januari - november 2016)
Bureau (40%, vanaf 1 februari 2016)

Go Bruêns
Judith Heeres

In de aanloop naar het Festival werd de afdeling kaartverkoop versterkt door Eelke Bakker, Hinke
Beekman, Dionne Nijsten, Krista de Jong en Julia Zoet en tijdens het Festival door Anna van der Weij, Daan
Haanstra, Tamar Tarenskeen en Toos Vos. Eelke Bakker, Jaap van Hellenberg Hubar, Ania Katrynska en
Clara van Meyel versterkten de productieafdeling voor en tijdens het Festival. De afdeling boekhouding is
versterkt met stagiair Mike Kruis en sinds oktober met Gerry Bijsterbosch. De vrijwilligers Miel Slager,
Ellen Vogelenzang, Tom Blaas en Marian Tesser hielpen op kantoor diverse afdelingen met hun
werkzaamheden.
In 2013 is de OOM n.a.v. van de bezuinigingen verhuisd naar een nieuwe, goedkopere en eigenlijk
geschiktere plek aan de Plompetorengracht in hartje Utrecht. Deze locatie bevalt nog steeds uitstekend:
het contract is eind 2016 stilzwijgend verlengd tot 2020.
6.2 Tijdschrift Oude Muziek
De redactie van het Tijdschrift Oude Muziek, het kwartaalblad van de Organisatie Oude Muziek, bestond
uit Iris van Korven, Susanne Vermeulen, Jed Wentz en Xavier Vandamme. De eindredactie werd gedaan
door Jules van der Leeuw (nr. 1), en Iris van Korven (nrs. 2, 3 en 4).
Vermeldenswaardig zijn de necrologieën van Louis Peter Grijp en Nikolaus Harnoncourt, de interviews
met festivalartiesten Stephan MacLeod (Gli Angeli Genève), Sébastien Daucé (Ensemble Correspondances)
en Hervé Niquet (Le Concert Spirituel) en de achtergrondverhalen rondom het muziekleven van het
Venetiaanse Ghetto.
6.3 Bestuur en Raad van Toezicht
6.3.1. Doelstelling van de stichting
De Stichting Organisatie Oude Muziek, statutair gevestigd te Utrecht, heeft tot doel het ontwikkelen,
presenteren, uitdragen en promoten van oude muziek, in de breedst mogelijke zin. De stichting tracht dit
doel te bereiken door het organiseren van een festival, concerten met voornamelijk oude muziek, lezingen,
symposia en al het overige wat de doelstelling ten dienste staat.
6.3.2. Samenstelling Bestuur / Raad van Toezicht, rooster van aan- en aftreden, nevenfuncties
Samenstelling en rooster van aan- en aftreden
Naam
Dr. J.J. Sylvester
Dhr. J.H. van der Tol
Dhr. J.A. van de Gronden
Dhr. X.M. Vandamme

Functie
voorzitter
lid
lid
directeur-bestuurder

benoemd
2014
2014
2014

Aftredend
2017
2018
2018

De voorzitter heeft een maximale zittingstermijn van 3 maal 3 jaar, de leden van 2 maal 4 jaar.
Nevenfuncties (periode 1-1-2016 tot 31-12-2016)
Voorzitter dr. J.J. Sylvester
• Substituut Nationale Ombudsman
• Voorzitter Bestuur Giro 555
• Lid Raad van Toezicht Stedelijk Museum Amsterdam
• Vicevoorzitter Raad van Toezicht PCOU/St. Willibrord Utrecht
• Ambassadeur stichting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname (d'ONS)
Nevenfuncties Lid de heer J.H. van der Tol
• Directeur TolRA b.v.
• Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Beheermaatschappij Willard Laren te Laren
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•
•
•

Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Eemtrans Beheer (Baarn)
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Willard Design Groep (Naarden)
Penningmeester Stichting Vrienden Oude Muziek

Nevenfuncties Lid de heer J.A. van de Gronden
• Algemeen directeur PUM Netherlands senior experts
• Lid Raad van Toezicht Stichting Initiatief voor Duurzame Handel (IDH) – tot 1 oktober
• Lid Raad van Advies Aishan Foundation
• Lid redactieraad One World
• Lid Raad van Advies DOB Ecology
• Vicevoorzitter IUCN NL – vanaf 1 juli
Nevenfuncties Directeur-Bestuurder X.M. Vandamme
• Voorzitter REMA (Réseau Européen de Musique Ancienne)
• Voorzitter ad hoc adviescommissies, Fonds Podiumkunsten
• Penningsmeester De Oude Franz Jansen
• Bestuurslid Utrechtse Klokkenspel Vereniging
• Lid Raad van Advies NTR – Cultuur
• Lid Wetenschappelijk Comité MecenARP Paris
6.3.3. Wet Normering Topinkomens
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding. Het salaris van de directeur-bestuurder
blijft substantieel onder de WNT-norm.
6.3.4. Bestuurlijk functioneren
In 2016 kwam de Raad van Toezicht van de Organisatie Oude Muziek viermaal bijeen (23 maart, 1 juni, 17
augustus en 16 november). De jaarlijkse inspiratiedag met het voltallige team vond plaats op 18 januari
2016.
Tijdens de eerste vergadering stonden de jaarstukken centraal, in aanwezigheid van de accountant. In de
tweede vergadering werd de stand van zaken en de verwachtingen voor de kunstenperiode 2017-2020
besproken. Tijdens de derde vergadering werd vooruitgekeken naar het Festival Oude Muziek, de
verwachtte kaartverkoop en de begroting van 2017. In de laatste vergadering is gereflecteerd over
continuïteit van het leiderschap van de organisatie, en is het Festival Oude Muziek 2016 geëvalueerd.
De 9 principes van de Governance Code Cultuur liggen aan de grondslag van het dagelijkse functioneren
van de Raad van Toezicht. De jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht is uitgesteld tot 2017 omwille
van de aangekondigde nieuwe Wet Bestuur en Toezicht bij verenigingen en stichtingen.
6.3.5. Het werkjaar 2016: terugblik
De Raad van Toezicht kijkt met tevredenheid terug op het werkjaar 2016. Het voorbije Festival Oude
Muziek bruiste van energie. Er werd opnieuw een bezoekersrecord (65.769) en een significante stijging
van 11,8% (van 28.609 naar 32.001) in aantal verkochte kaarten genoteerd. “Het Festival Oude Muziek,
misschien wel succesvoller dan ooit,” schreef de Volkskrant in een lovende vijfsterrenrecensie, al na het
eerste festivalweekend.
Vooruitlopend op de kunstenperiode 2017-2020, waar de Organisatie Oude Muziek opnieuw wordt
opgenomen in de landelijke Basis Infrastructuur, leidde Minister Bussemaker het openingsconcert in.
Muzikaal gezien was het een Festival van groot, groter, grootst. Een thema als Venetië vraagt om gevierd
te worden, en dat was te merken op de podia. In de Grote Zaal van TivoliVredenburg zorgden
publiekslievelingen als Jordi Savall, Christina Pluhar en Philippe Jaroussky voor volle zalen. Het
programma in de binnenstadkerken was met ensembles als het Huelgas Ensemble en Les haulz et les bas
niet minder feestelijk – of minder goedbezocht. Kleurrijk waren de concerten met de twee artists in
residence: het Zwitserse solistencollectief Gli Angeli Genève van Stephan MacLeod, en de jonge Russische
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toetseniste Olga Pashchenko. Ruimte voor bezinning was er onder andere in het randprogramma, en een
themadag gewijd aan de stichting van Venetiaanse Ghetto, het eerste in zijn soort, precies vijfhonderd jaar
geleden.
Voor het Seizoen Oude Muziek was 2016 het jaar waarin de organisatie voor de eerste keer niet meer kon
rekenen op de steun van het Fonds Podiumkunsten. Aan de formule van het Seizoen Oude Muziek wordt
noodgedwongen continu gesleuteld, overigens met goed gevolg. De bijzondere samenwerking met de
Provincie Flevoland is doorgezet, niet alleen voor de concerten in samenwerking met de vier lokale
schouwburgen, maar ook voor bijzondere formules zoals het kerstconcert en de Nacht van de Oude
Muziek. In Utrecht en Amsterdam was de BachDag opnieuw een groot succes. Dit jaarlijkse mini-festival
zal de komende jaren doorgroeien tot een VivaldiDag (2017), PurcellDag (2018), HandelDag (2019) en
MonteverdiDag (2020).
Op vlak van personeel zijn intern enkele verschuivingen doorgevoerd. Van strategisch belang is de
doorstroming van Juliëtte Dufornee vanuit de afdeling marketing en fundraising tot zakelijk coördinator.
De functie van administrateur is dit jaar omgevormd naar een puur boekhoudkundige invulling. De
ervaring van 2016 leert echter dat op dat front versterking welkom is. Alle aanpassingen kaderen binnen
de zorg om de aanzienlijke (publieks)groei van onze activiteiten hand in hand te laten gaan met verdere
professionalisering op zakelijk vlak.
Financieel bekeken was 2016 een goed jaar. De kaartverkoop van het Festival Oude Muziek doorbrak voor
het eerst in de geschiedenis van de organisatie het plafond van de 7 ton. Vanaf 2009 (€ 343.086) is de
kaartverkoop jaar na jaar gegroeid, tot de verdubbeling die dit jaar is gerealiseerd. De kaartverkoop van
het Seizoen Oude Muziek lag dan weer onder de target. Wat fundraising betreft gaat onze grote dank uit
naar de particuliere fondsen die de OOM steunen: het VSBfonds, Fonds 21, het kfHein Fonds, de Turing
Foundation en het Prins Bernhard Cultuurfonds op kop voor het Festival Oude Muziek, en de Stichting
Dioraphte voor het Seizoen Oude Muziek. Vanuit de stichting Vrienden Oude Muziek is een schenking
overgemaakt van € 135.000. Al met al sluiten we 2016 af met een klein positief resultaat van € 5.724.
Met 2016 ronden we de kunstenperiode 2013-2016 af. Dat deze periode misschien wel de meest
uitdagende uit de geschiedenis van de Organisatie Oude Muziek is geweest, moge helder zijn. Toch zijn net
in deze periode uitstekende artistieke en zakelijke resultaten geboekt. Het neemt niet weg dat de nieuwe
situatie die per 1 januari 2017 ingaat, en waarbij de Organisatie Oude Muziek zijn plek binnen de
landelijke Basis Infrastructuur weer kan innemen, een welkome perspectiefwissel biedt. Hierbij dient te
worden aangestipt dat het Seizoen ook hier buiten de prijzen valt. Toch blijft de doelstelling en daarmee
het engagement om oude muziek landelijk te spreiden meer dan ooit overeind. Het Seizoen Oude Muziek
wordt daarom in 2017-2020, met een aangepast business model waarbij verhoudingsgewijs meer zal
worden geïnvesteerd door de Vrienden Oude Muziek, doorgezet.
6.3.6. Specifieke informatie voor het Fonds Podiumkunsten
Inzet extra ter beschikking gestelde middelen voor arbeidsmarktbeleid
In 2016 is met verschillende cursussen geïnvesteerd in veiligheid en klantvriendelijkheid. Zo kregen het
vaste team en alle coördinatoren van de vrijwilligersteams een BHV-training. Voor de
kaartverkoopmedewerkers en alle front office vrijwilligers zijn klantvriendelijkheidstrainingen
georganiseerd door KEES, expert in het trainen van vrijwilligers in de culturele sector. Voorts hebben
medewerkers bijeenkomsten bijgewoond in het kader van het afschaffen van de VAR en de nieuwe DBAwetgeving. De boekhoudafdeling volgde een extra training inzake het salarissysteem. Er is werk gemaakt
van het doorstromen van stagiaires en vrijwilligers naar (tijdelijke) betaalde banen binnen de Organisatie.
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Stic hting Organis atie Oude Muziek te Utrec ht
Balans per 31 dec ember 2016
2016
€

2015
€

0

0

54.467

40.119

2.000

2.000

Vorderingen

428.297

330.937

Liquide middelen

104.848

30.812

589.612

403.868

32.895

27.171

Eigen vermogen

32.895

27.171

Kortlopende schulden

556.717

376.697

589.612

403.868

ACTIV A
V as te ac tiva
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
V lottende ac tiva
Voorraad

Totaal

PASSIV A
Algemene reserve

Totaal
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Baten en las ten
2016
€

2015
€

A Opbrengs ten
A1 Direc te opbrengs ten
Opbrengsten uit verkoop
Omzet uit advertenties
Radio/TV

1.070.151
23.205
9.350

1.112.791
25.231
13.000

Totaal directe inkomsten

1.102.706

1.151.022

Vrienden Oude Muziek
Sponsoring en fondsen

135.000
388.300

95.000
336.250

Totaal overige inkomsten

523.300

431.250

70.524

39.684

1.696.530

1.621.956

Fonds Podiumkunsten
Gemeente Utrecht
Provincie Utrecht
Overige bijdragen

260.700
411.300
147.968
120.038

260.700
407.228
147.968
150.276

Totaal bijdragen

940.006

966.172

2.636.536

2.588.128

A2 Overige ink oms ten

A3 Divers e ink oms ten
Diverse inkomsten
A Totaal opbrengs ten

B Bijdragen

Totale baten A + B
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C Beheers las ten
Beheerslasten personeel
Beheerslasten materieel

525.168
155.851

491.431
143.327

Totale Beheerslasten

681.019

634.758

389.045
913.596
13.613
14.651
15.252
1.346.157

566.340
783.917
14.916
7.939
11.042
1.384.154

51.409
40.994
221.702
61.156
193.037
35.338
603.636

46.531
35.841
221.515
70.389
157.585
34.924
566.785

1.949.793

1.950.939

2.630.812
2.636.536

2.585.697
2.588.128

5.724

2.431

D Ac tiviteitenlas ten
D1 Ac tiviteitenlas ten pers oneel
Seizoen Oude Muziek
Festival Oude Muziek
Tijdschrift Oude Muziek
Internationale activiteiten
Symposium
Totaal activiteitenlasten personeel
D2 Ac tiviteitenlas ten materieel
Materieel voorbereiding
Seizoen Oude Muziek
Festival Oude Muziek
Publiciteit Seizoen Oude Muziek
Publiciteit Festival Oude Muziek
Tijdschrift Oude Muziek
Totaal activiteitenlasten materieel
Totale Activiteitenlasten
Totale las ten
Totale baten A + B
Res ultaat
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