
Grachtenfestival	&	regio	Gooi	en	Vechtstreek	
Evaluatie	Grachtenfestival	2019	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Het	Grachtenfestival	laat	jonge	musici	groeien.	Hun	eigen	muzikale	verhaal	vertellen.	
Verleden,	heden	en	toekomst	komen	samen	in	eigentijdse	combinaties	van	musici,	genres	en	

locaties.		
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
Met	als	hoogtepunt	ons	10-daagse	zomerfestival	in	en	rond	Amsterdam.	

klassiek	&	jazz	|	10	dagen	|	265	concerten	|	100	locaties	|	50.000	bezoekers	
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1. Grachtenfestival	2019	
Het	 Grachtenfestival	 was	 in	 augustus	 2019	 te	 vinden	 door	 zowel	 heel	 Amsterdam	 als	 in	 Gooi	 en	
Vechtstreek	(Gooi	&	Vecht),	wat	mede	mogelijk	werd	gemaakt	door	Regio	Gooi	en	Vechtstreek,	met	
financiële	steun	van	Toerisme	Gooi	&	Vecht,	Metropoolregio	Amsterdam	en	gemeente	Amsterdam.	
Op	tien	dagen	waren	er	265	concerten,	waarvan	er	ruim	100	gratis	waren,	traden	er	700	musici	van	
maar	liefst	45	nationaliteiten	op	en	waren	ruim	60	concerten	volledig	uitverkocht.	Een	greep	uit	de	
hoogtepunten:	
	
Highlights	
• Openingsprogramma	 Schatten	 van	 Vrouwen	 (vanwege	 regen	 verplaatst	 naar	 de	 Zuiderkerk)	met	
‘staalkaart’	 van	 festivalprogramma,	 met	 onder	 andere	 optredens	 van	 bariton	 Raoul	 Steffani,	
pianovirtuoos	Yang	 Yang	 Cai,	 slagwerker	 Dominique	Vleeshouwers	en	de	wereldmuziek	 van	 het	
Cununa	Ensemble.		

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

• De	 10	 drukbezochte	 concerten	 die	 plaats	 vonden	 op	 5	 verschillende	 locaties	 in	 Gooi	 &	 Vecht,	
waarmee	het	Grachtenfestival	de	streek	voor	het	eerst	aandeed.	

• De	10	buurtconcerten	door	heel	Amsterdam	om	bewoners	initiatieven	de	belonen.	
• De	 Monumentenconcertenreeks,	 onder	 andere	 in	 Huize	 Bartolotti,	 het	 Van	 Brienen	 huis,	
Ambassade	van	de	Vrije	Geest,	Foam,	het	Stadarchief	en	het	Luthermuseum.		

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

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

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

• 6	locaties	buiten	de	stad,	binnen	de	metropoolregio	Amsterdam	(MRA).		
	
Festivalthema	
Het	 thema	van	deze	22e	editie	 van	het	Grachtenfestival,	 Schatten	van	Vrouwen,	 is	 gekozen	om	de	
kracht	en	de	kunde	van	vrouwen	te	tonen	en	te	vieren	in	het	jaar	waarin	het	100	jaar	geleden	is	dat	
vrouwen	kiesrecht	verkregen.	Werk	van	vrouwelijke	componistes,	odes	aan	sterke	vrouwen	en	ook	
de	vrouw	als	muze	stonden	centraal	tijdens	dit	 festival.	De	opera	VROUWENSTEMMEN	ging	tijdens	
het	Grachtenfestival	in	première	in	het	festivalcentrum,	het	Compagnietheater.	
	
“We	hebben	met	de	makers	een	hele	bijzondere	tijd	gehad	en	nieuwe	dingen	uitgeprobeerd.	 Ik	ben	
daarnaast	 het	 grachtenfestivalpubliek	 heel	 erg	 dankbaar,	 zij	 waren	 nieuwsgierig	 naar	 nieuwe	
ervaringen	 los	 van	 de	 ervaringen	 die	 ze	 zelf	 al	 hadden,	 ze	 stonden	 open	 voor	 elkaar	 en	 voor	 een	
dialoog	over	een	vaak	moeilijk	te	bespreken	onderwerp.	We	hadden	ons	geen	beter	publiek	kunnen	
wensen”,	aldus	regisseur	Lisenka	Heijboer.	
	
Jazz	 saxofoniste	 Kika	 Sprangers	 maakte	 een	 compositie	 naar	 aanleiding	 van	 het	 festivalthema	 en	
bracht	dit	prachtige	stuk	in	première	tijdens	een	concert	in	de	Duif.	
	
“De	beste	zet	van	het	Grachtenfestival	was	de	toewijzing	van	de	compositieopdracht	aan	de	bijzonder	
talentvolle,	 24-jarige	 jazz-saxofoniste	 Kika	 Sprangers.	 In	 de	 Duif	 speelde	 ze	 –	 onderwijl	 nog	 drie	
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jazzmusici	en	het	klassieke	strijkensemble	Pynarello	leidend	–	een	betoverend	mooi	concert.	Haar	stijl	
sleurt	 je	automatisch	en	bedrieglijk	eenvoudig	mee,	maar	 is	nooit	 voorspelbaar.	Het	 is	 jazz	die	van	
stilte	opzweept	naar	symfonische	proporties	zonder	een	moment	kitscherig	te	worden.”	–	NRC	
	
Ook	 op	 andere	 plekken	 binnen	 de	 programmering	 was	 er	 extra	 aandacht	 voor	 de	 vrouw,	 zoals	
bijvoorbeeld	 tijdens	 de	 kinderopera	 De	 Schaduw	 van	 Licht	 door	 Opera	 Dolleboelja,	 de	
muziektheatervoorstelling	Methamorphosis	of	a	Female	Character	door	SamoDivas	en	het	klassieke	
concert	Sister,	your	song	bears	a	burden	door	Paolo	Gorini	,	Emmy	Storms,	Maya	Fridman,	Elisabeth	
Hetherington	en		Marco	Danesi.	
	
2. Realisering	programmering	Grachtenfestival	2019	in	Gooi	&	Vecht		
Tijdens	het	Grachtenfestival	2019	hebben	we	een	programma	neergezet	waar	we	trots	op	zijn.	Een	
programma	dat	divers	was,	af	en	toe	gewaagd,	maar	steeds	toegankelijk	voor	iedereen.	Er	werd	dan	
ook	 door	 jong	 en	 oud	 met	 volle	 teugen	 van	 genoten!	 Zeker	 omdat,	 dankzij	 diverse	 partijen,	 de	
concerten	gratis	aangeboden	konden	worden	aan	het	publiek	–	bewoners	én	bezoekers.	
	
Verdeeld	 over	maandag	 12	 augustus,	 dinsdag	 13	 augustus,	woensdag	 14	 augustus	 en	 zaterdag	 17	
augustus	vonden	er	door	heel	Gooi	&	Vecht	(Maarssen,	Kortenhoef,	Weesp,	Huizen	en	Laren)	maar	
liefst	11	concerten	plaats,	waarvan	9	binnen	de	reeks	Grachtenfestival	in	Gooi	&	Vecht	vallen.	Deze	
reeks	werd	speciaal	voor	Gooi	&	Vecht	gecureerd,	zo	werd	er	bijvoorbeeld	gekeken	naar	wat	passend	
was	 voor	de	 locaties	 en	of	we	 jonge,	 professionele	 en	 lokale	musici	 konden	programmeren.	 Twee	
concerten	waren	onderdeel	van	het	Junior	Grachtenfestival.	Tevens	vond	op	vrijdag	16	augustus	een	
uitverkocht	concert	plaats	op	Forteiland	Pampus	(Muiden).		
	
Terugblik	op	programmering	
Maandag	12	augustus	om	14:00	en	16:00	uur	bij	Buitenplaats	Doornburgh	(Maarssen)		
In	voormalig	klooster	Buitenplaats	Doornburgh	presenteerde	het	Grachtenfestival	een	concert	met	
volksmuziek	 uit	 het	 heden	 en	 het	 verleden	 door	 het	 Babylon	 Quartet.	 Gezien	 de	
weersomstandigheden	werd	het	concert	naar	binnen	verhuisd,	waardoor	het	concert	plaats	vond	in	
de	 Kapel	 van	 de	 Priorij.	 Hier	werden	 de	 bezoekers	 getrakteerd	 op	 twee	 prachtige	 kwartetten	 van	
Haydn	 en	 Dvorak,	 geïnspireerd	 door	 vroegere	 Oost-Europese	 volksmuziek.	 De	 diversiteit	 van	 het	
strijkkwartet	kwam	tijdens	dit	concert	duidelijk	naar	voren	toen	het	Babylon	Quartet	naast	de	oude	
meesters	ook	populaire	muziek	uit	de	jaren	60	liet	horen.	Met	een	opkomst	van	ruim	360	bezoekers	
mag	gezegd	worden	dat	de	concerten	erg	in	de	smaak	vielen.	
	
Voor	 Briene	 Zijlmans,	 directeur	 van	 Buitenplaats	 Doornburgh,	 was	 het	 Grachtenfestival	 een	 graag	
geziene	gast:	
	
“De	 Buitenplaats	 Doornburgh	 was	 verguld	 om	 in	 2019	 een	 buitenpost	 te	 mogen	 zijn	 voor	 het	
beroemde	 Amsterdamse	 Grachtenfestival.	 De	 strijkers	 van	 het	 Babylon	 Quartet	 gaven	 een	
voortreffelijke	acte	de	presence	in	de	Kapel	van	de	Priorij,	waar	moeiteloos	meer	dan	180	gasten	per	
concert	 (twee	 in	 totaal)	 hoog	 en	 droog	 ontvangen	 werden.	 	 Het	 verpozen	 met	 fraaie	 muziek	 is	
natuurlijk	een	oude	traditie	op	de	landgoederen	aan	de	Vecht,	we	zijn	verheugd	dat	we	deze	traditie	
weer	 in	 ere	 en	 in	 een	 modern	 jasje	 hebben	mogen	 doorvoeren,	 in	 nauwe	 samenwerking	 met	 het	
Grachtenfestival	zelf	en	ook	met	de	gemeente	Stichtse	Vecht.	Dit	smaakt	naar	meer!”	
	
Uit	de	 later	uitgezette	publieksenquête	valt	op	te	maken	dat	ook	het	publiek	enthousiast	was	over	
het	concert	in	Buitenplaats	Doornburgh:		
	
“(…)	het	voormalige	klooster	in	het	park	Doornburgh:	heel	mooi	en	nog	gratis	ook,	hartelijk	dank.”	
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“Prachtig	dat	het	ook	buiten	Amsterdam	gebeurd.	Ik	ben	ook	in	Maarssen	geweest	op	een	prachtige	
locatie.”	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Babylon	Quartet	in	de	Kapel	van	Buitenplaats	Doornburgh.	Foto:	Anna	van	Kooij	
	
Dinsdag	13	augustus	om	19:00	en	21:00	uur	in	de	haven	van	Ottenhome	(Kortenhoef)		
Om	19:00	uur	werd	het	publiek	vanaf	het	 terras	aan	de	haven	van	Ottenhome	getrakteerd	op	een	
concert	vol	swingende	jazz-	en	filmmuziek	door	VIB	Brass.	Het	concert	later	op	de	avond	verhuisde	
door	 slechte	 weersverwachtingen	 naar	 binnen.	 Zowel	 op	 het	 terras	 als	 binnen	 was	 het	 publiek	
getuige	 van	 een	 uiterst	 veelzijdige	 formatie,	 welke	 van	 het	 ene	 naar	 het	 andere	 uiterste	 van	 het	
muzikale	 spectrum	 ging	 met	 onder	 andere	 een	 drummer,	 sousafoon,	 meerdere	 trompetten,	
trombones,	hoorns	en	een	bugel.	Ottenhome	was	zo	op	deze	avond	getuige	van	soulful	New	Orleans	
jazz	zoals	dat	in	Nederland	niet	vaak	voorkomt.	Ondanks	het	slechte	weer	kon	VIB	Brass	rekenen	op	
een	publiek	van	meer	dan	100	mensen.	
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Links:	VIB	Brass	in	de	haven	van	Ottenhome,	rechts:	bezoekers	konden	na	het	concert	napraten	met	de	musici	en	onder	
andere,	zoals	op	deze	foto,	ervaren	hoe	zwaar	een	tuba	is.	Foto:	Grachtenfestival	
	
Woensdag	14	augustus	om	19:00	en	21:00	uur	in	de	Van	Houtenkerk	(Weesp)		
In	 de	 prachtige	 Van	 Houtenkerk	 speelde	 Club	 Classique	 samen	 met	 Julia	 Tom	 Schubert’s	
monumentale	 Strijkkwartet	 in	 C.	 Dit	 stuk,	 dat	 Schubert	 in	 de	 laatste	maanden	 van	 zijn	 leven	 nog	
schreef,	 is	 geschreven	 voor	 een	 strijkkwintet	 met	 een	 extra	 cello,	 wat	 een	 uitzonderlijke	
samenstelling	is.	De	bezetting	van	het	strijkkwintet	bestond	uit	de	jonge	strijkers	van	Club	Classique.		
	
Een	glansrol	was	weggelegd	voor	Julia	Tom,	wie	naast	celliste	bij	het	Koninklijk	Concertgebouw	ook	
inwoner	is	van	Weesp	zelf.	De	twee	concerten	werden	goed	bezocht:	in	het	totaal	waren	meer	dan	
150	bezoekers	getuige	van	hoe	Club	Classique	en	Julia	Tom	blijk	gaven	van	het	muzikale	vernuft	van	
zowel	de	componist	als	de	musici.	
	
Ook	 wethouder	 Léon	 de	 Lange	 en	 zijn	 collega’s	 waren	 onverdeeld	 enthousiast	 over	 de	
samenwerking:	
	
“Dit	jaar	heeft	in	Weesp	voor	de	eerste	keer	het	Grachtenfestival	plaatsgevonden.	Het	was	mooi	om	
te	zien	dat	de	samenwerking	met	de	organisatie	van	het	Grachtenfestival	Amsterdam	ook	in	Weesp	
professionele	musici	een	podium	biedt	en	hiermee	in	de	schijnwerpers	zet.	We	kijken	terug	op	goed	
bezochte	concerten	in	onze	prachtige	Van	Houtenkerk.”	
	
Woensdag	14	augustus	om	19:00	en	21:00	uur	bij	De	Botterwerf	(Huizen)		
In	de	imposante	Botterwerf	speelde	het	Nederlands	Saxofoon	Octet	een	unieke	versie	van	Simeon	
Ten	Holt’s	meesterlijke	 Canto	Ostinato.	Dit	 stuk,	 dat	 oorspronkelijk	werd	 gecomponeerd	 voor	 vier	
piano’s,	 werd	 hier	 ten	 gehore	 gebracht	 door	 acht	 saxofonisten.	 Het	minimalistische	 stuk	werd	 op	
deze	manier	zo	mogelijk	nog	meditatiever	en	bijna	hypnotiserend.	Beide	concerten	werden	erg	goed	
bezocht,	 in	 totaal	waren	 er	 ruim	 250	 bezoekers.	 Het	 publiek	was	 erg	 enthousiast,	 zowel	 over	 het	
concert	 als	 de	 locatie.	 En,	 net	 als	 in	Maarssen	 was	 het	 publiek	 ook	 hier	 erg	 te	 spreken	 over	 het	
Grachtenfestival	buiten	Amsterdam.	
	
“Botterwerf	in	Huizen:	geweldige	plek!”	
	
“De	locatie	in	Huizen	-	de	Botterwerf	-	was	magnifiek...	Daarvoor	kom	ik	zeker	weer	terug...	De	setting	
van	de	oude	haven	van	Huizen	is	echt	geweldig	voor	het	Grachtenfestival...”	
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Het	Nederlands	Saxofoon	Orkest	met	wethouder	Marlous	Verbeek.	Foto:	OpHuizerhoogte.nl	
	
“Concert	in	Huizen:	wat	geweldig	dat	jullie	de	grens	om	Amsterdam	groter	maken!”	
Ook	wethouder	Marlous	Verbeek,	welke	het	concert	opende,	was	zeer	positief	over	het	GF	in	Huizen:	
“Historie	en	heden	kwamen	bij	elkaar	in	de	mooie	Botterwerf	in	Huizen.	De	prachtige	muziek	van	het	
Nederlands	 Saxofoon	 Octet	 vulde	 de	 thuishaven	 van	 de	 Huizer	 Botters.	 Tweemaal	 volle	 bak:	 het	
Grachtenfestival	en	Huizen:	een	perfecte	match!”	
	
Vrijdag	16	augustus	om	10:30	uur,	afvaart	naar	Forteiland	Pampus	(Muiden)	
Voor	de	vijfde	keer	organiseerde	het	Grachtenfestival	een	middagvullend	programma	waarbij	vanaf	
IJburg	 naar	 Fort	 Pampus	 wordt	 gevaren,	 alwaar	 altvioliste	 Iteke	 Wijbenga	 en	 celliste	 Octavie	
Dostaler-Lalonde	een	uitzonderlijk	concert	gaven.	Iteke	en	Octavie	speelden	stukken	van	Beethoven	
en	Mozart,	maar	ook	van	Telemann,	Hindemith,	Clarke	en	Danzi.	Het	publiek	werd	zelfs	op	de	boot	al	
getrakteerd	op	een	klein	concert!	Desgewenst	konden	bezoekers	ook	een	lunch	reserveren.	
	
“Pampus,	ontzettend	leuk	idee,	goed	uitgevoerd.”	
	
“(…)	een	heel	goed	concert	en	een	goede	lunch!”	
	

	
Iteke	Wijbenga	 (L)	 en	Octavie	Dostaler-Lalonde	 (R)	 speelden	ook	op	de	boot	naar	 Forteiland	Pampus	een	 concert.	 Foto:	
Robert	Verhoeve	
	
Zaterdag	17	augustus	om	11:00,	13:00	en	16:00	uur	bij	De	Groene	Afslag	(Laren)	
Op	de	laatste	zaterdag	van	het	festival	streek	het	Grachtenfestival	neer	bij	De	Groene	Afslag	in	Laren,	
waar	drie	concerten	plaats	vonden.		
	
Om	 11:00	 uur	 en	 13:00	 uur	 namen	 Jeff	 &	 Conchita	 zowel	 kinderen	 als	 hun	 ouders	mee	 naar	 de	
opzwepende	wereld	van	de	 flamenco	 tijdens	de	gelijknamige	kindervoorstelling	Flamenco!.	Tijdens	
deze	expressieve	dansvoorstelling	werden	kinderen	warm	gemaakt	om	mee	te	dansen,	want	aan	het	
einde	 van	 de	 voorstelling	 stond	 hen	 een	 heuse	 workshop	 flamenco-dansen	 te	 wachten.	 Deze	
voorstelling	bracht	het	 Junior	Grachtenfestival	 naar	Gooi	&	Vecht	 en	maakte	 geen	deel	 uit	 van	de	
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serie	Grachtenfestival	 in	Gooi	&	Vecht.	 Jeff	&	Conchita	kregen	 tijdens	de	voorstellingen	gezelschap	
van	maar	liefst	120	ouders	en	kinderen!	
	
Later	op	de	dag,	om	16:00	uur,	sloot	Mascha	van	Nieuwkerk	zich	aan	bij	 Jeff	Heijne	om	samen	de	
serie	Grachtenfestival	in	Gooi	&	Vecht	af	te	sluiten	met	hun	nieuwe	programma	‘Between	Us’,	dat	zij	
speelden	voor	ruim	80	bezoekers.	Binnen	dit	programma	versmolten	de	muzikale	achtergronden	van	
de	 klassiek	 geschoolde	 celliste	 en	 de	 flamencogitarist,	 waardoor	 een	 wervelend	 concert	 ontstond	
waarin	zowel	eigen	werk	van	Heijne	als	werken	van	Bartok	en	Fauré	werden	gespeeld.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Sfeerbeeld	van	de	workshop	flamencodansen	door	Jeff	&	Conchita.	Foto:	Grachtenfestival	
	
3. Marketing,	communicatie	en	publiek	
In	2019	was	het	GF	zichtbaar	door	heel	Amsterdam,	Gooi	&	Vecht	en	in	de	media.	Een	kort	overzicht:	
	
Media-aandacht	
• Mediapartners:	 het	 Parool,	NTR	 	 (NPO2	 Extra,	NPO	Radio	 4),	 ClassicFM,	 Concertzender,	 Salto	

Publieke	Omroep	Amsterdam	en	24Classics.	
• Programmakrant,	 oplage	 120.000,	 advertentiewaarde	 Het	 Parool:	 ruim	 €	 68.000,-	 (20	 pagina	

grote	advertenties)	
• Aandacht	op	tv	en	radio:	NTR	op	NPO2	Extra:	reportage	over	het	festival	op	NPO2	Extra	
• 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	

	
Marketing	en	promotie	
• Een	digitale	buitenreclame	(10	seconden	film)	op	120	schermen	in	Amsterdam	dankzij	JCDecaux.	
• 140	vlaggen	op	bruggen,	pleinen	en	parken	door	de	hele	stad	Amsterdam.	
• 280	A0	en	A2	posters	op	elektriciteitskasten	en	driehoeksborden	door	de	hele	stad	Amsterdam	

en	160	posters	in	mupi’s	door	de	hele	stad	Amsterdam.	
• 100	 A2	 posters	 op	 100	 verschillende	 locaties	 in	 Gooi	 &	 Vecht	 (Hilversum,	 Naarden,	 Bussum,	

Huizen	en	Laren).	
• Voorafgaand	aan	het	festival	zijn	er	diverse	video’s	geproduceerd	die	een	goed	beeld	geven	wat	

het	publiek	kan	verwachten	van	het	Grachtenfestival	2019,	welke	goed	zijn	bekeken.	
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Digitaal		 	 	
• De	 website	 werd	 door	 119.821	 (2018:	 106.376)	 bezoekers	 die	 gezamenlijk	 1.011.247	 (2018:	

571.048)	pagina’s	bezochten	 tijdens	176.605	 (2018:	158.328)	bezoeken	 (periode	1-1-2019	 t/m	
11-9-2019	vs	1-1-2018	t/m	11-09-2018).	Het	aantal	bezoeken	aan	de	programma-pagina	 is	ten	
opzichte	van	2018	gestegen	met	126%.	

• Social	 media	 campagne	 (Facebook/Instagram):	 bereik	 van	 advertenties	 op	 sociale	 media:	
116.287,	weergaven	van	deze	advertenties:	543.043.	Dit	leverde	3.522	unieke	clicks	op	naar	de	
website	van	het	Grachtenfestival.		

	
Marketing	en	communicatie	in	Gooi	&	Vecht	
De	concerten	in	Gooi	&	Vecht	zijn	opgenomen	als	onderdeel	van	de	algemene	marketingcampagne	
van	 het	 Grachtenfestival.	 We	 hebben	 een	 grote	 vaste	 achterban,	 die	 middels	 de	 website	 en	
nieuwsbrieven	 op	 de	 hoogte	wordt	 gebracht	 van	 de	 verschillende	 concerten	 van	 het	 festival.	 Ook	
heeft	 het	 Grachtenfestival	 een	 eigen	 mobiele	 applicatie	 met	 het	 volledige	 programma.	 Posters,	
vlaggen	 en	 overige	 signing	 ondersteunen	 de	 zichtbaarheid	 van	 het	 Grachtenfestival	 door	 heel	
Amsterdam.	 In	Gooi	&	 Vecht	werd	 een	 postercampagne	 uitgezet.	 Door	 de	 hele	 regio	 heen	waren	
tussen	 29	 juli	 en	 16	 augustus	 2019	 100	 posters	 van	 het	 Grachtenfestival	 te	 zien	 op	 verschillende	
locaties,	waarbij	de	nadruk	lag	op	plekken	nabij	de	concertlocaties.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Links:	de	poster	die	door	heel	Gooi	&	Vecht	te	zien	was,	rechts:	het	programmaboekje	voor	het	concert	van	Club	Classique	
en	Julia	Tom	in	Weesp.	Beiden	inclusief	beeldmerk	van	Toerisme	Gooi	&	Vecht.	
	
Om	de	 inwoners	van	Gooi	&	Vecht	 specifieker	op	de	hoogte	 te	 stellen	van	de	concerten,	 zijn	deze	
aangekondigd	in	de	lokale	media	en	ook	via	de	sociale	media	van	het	Grachtenfestival.	Gezien	deze	
eerste	samenwerking	redelijk	laat	werd	ingezet,	ziet	het	GF	de	grote	interesse	van	de	lokale	media	in	
het	festival	als	een	van	de	pijlers	van	het	succes	ervan.	Er	verschenen	(o.a.)	artikelen	op	de	volgende	
nieuwssites	en	ook	VVV	Gooi	&	Vecht	communiceerde	actief	over	het	festival.	
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− BussumsNieuws.nl:	https://tinyurl.com/bussums-nieuws	
− De	Gooi-	en	Eemlander:	https://tinyurl.com/gooi-en-eemlander	
− gooisch.nieuws.nl	(2x):		

- https://tinyurl.com/gooisch-nieuws-1;		
- https://tinyurl.com/gooisch-nieuws-2.	

− Nieuwsblad	voor	Huizen:	https://tinyurl.com/nieuwsblad-voor-huizen	
− Noordhollands	Dagblad:	https://tinyurl.com/noordhollands-dagblad	
− VARnws.nl:	https://tinyurl.com/VARnws	
− WeesperNieuws:	https://tinyurl.com/weespernieuws	

	
Tenslotte	 is	 publiek	 ook	 spontaan	 bereikt	 op	 de	 dag	 van	 de	 concerten	 door	 onze	
festivalmedewerkers,	de	banieren	bij	de	locaties	en	het	uitdelen	van	festivalkranten.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Een	kort	artikel	over	het	Grachtenfestival	in	Gooi	&	Vecht,	door	Nieuwsblad	voor	Huizen.	
	
Publiek	
Net	als	het	aanbod	van	het	Grachtenfestival	 is	ook	ons	publiek	divers	en	rijkelijk	verdeeld	over	alle	
verschillende	 leeftijdscategorieën	 en	 doelgroepen.	 Daar	 waar	 er	 geen	 waterdichte	
meetinstrumenten	bestaan	 voor	het	optekenen	van	een	publiek	bij	 een	gratis	 aanbod	 zo	 groot	 en	
divers	als	het	Grachtenfestival,	maken	we	echter	des	te	meer	goed	gebruik	van	onze	oren	en	ogen.	
	
Tijdens	 het	 festival	 zijn	 op	 elke	 locatie	 onder	 meer	 een	 locatiemanager,	 locatiebeheerder,	
producenten	en	vrijwilligers	aanwezig.	Hen	vragen	we	om	na	elk	concert	een	evaluatieformulier	in	te	
vullen	 waarin	 we	 ook	 publiekscriteria	 toetsen:	 een	 schatting	 van	 de	 leeftijden	 van	 het	 publiek,	
hoeveel	publiek	er	was,	hoe	de	sfeer	tijdens	het	concert	was,	hoe	het	publiek	reageerde,	…		
	
De	 locatiemanagers	en	vrijwilligers	welke	 tijdens	het	 festival	aanwezig	waren	bij	 locaties	 in	Gooi	&	
Vecht	 verwelkomden	 overwegend	 mensen	 uit	 de	 buurt,	 waarbij	 ook	 herkenning	 ontstond	 tussen	
mensen	 in	 het	 publiek.	 De	 bezoeker	 uit	 de	 buurt	 kwam	 steeds	 speciaal	 voor	 het	 concert	 naar	 de	
locatie	en	deed	dit	vaak	al	lopend	of	met	de	fiets.	Ook	de	auto	was	een	veel	gebruikt	vervoersmiddel.	
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Alle	 concerten	 werden	 goed	 tot	 zeer	 goed	 bezocht	 en	 het	 enthousiasme	 onder	 het	 publiek	 was	
groot,	zowel	bij	de	kenner	als	bij	mensen	die	minder	affiniteit	hebben	met	klassieke	muziek	en	jazz.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
De	GF-locaties	werden	aangegeven	door	opvallende,	rode,	vlaggen	die	afstaken	tegen	het	landschap.	Bij	meerdere	locaties	
stond	er	een	vrijwilliger	in	rood	shirt	om	mensen	te	begeleiden.	Foto:	OpHuizerhoogte.nl		
	
Deze	info	verzamelen	we	dus	op	eerder	 informele	wijze.	Toch	krijgen	we	op	deze	manier	een	goed	
beeld	van	ons	publiek	en	kunnen	we	stellen	dat	de	concerten	in	Gooi	&	Vecht	werden	bezocht	door	
een	uiterst	gemêleerd	publiek.	Kinderen,	ouders,	 jong	volwassenen	en	ouderen,	buurtbewoners	en	
mensen	die	speciaal	voor	het	Grachtenfestival	naar	Gooi	&	Vecht	gingen,	ze	waren	er	allemaal!	Dit	
droeg	bij	aan	een	fijne	sfeer	waarbij	iedereen	zich	welkom	voelde	en	optimaal	kon	genieten	van	de	
concerten.	
	
Publieksenquête	
Op	bijna	alle	festivallocaties	in	Gooi	&	Vecht	konden	bezoekers	vrijwillig	hun	e-mailadres	op	geven	en	
voor	 akkoord	 tekenen	 om	 na	 het	 festival	 de	 publieksenquête	 van	 het	 GF	 te	 ontvangen.	 Op	 deze	
manier	verwierf	het	GF	nog	meer	inzicht	in	de	bezoekerservaring	van	het	publiek.	De	resultaten	van	
de	publieksenquête	maken	duidelijk	dat	bezoekers	in	Gooi	&	Vecht	zeer	tevreden	zijn	over	het	zowel	
het	aanbod	van	het	Grachtenfestival	in	de	regio	als	over	de	locatie.	Vooral	Buitenplaats	Doornburgh	
in	Maarssen,	 de	 Botterwerf	 in	 Huizen	 en	 het	 concert	 door	 het	 Nederlands	 Saxofoon	 Octet	 vielen	
opmerkelijk	goed	in	de	smaak.	
	
Vrijwilligers	
Vrijwilligers	maken	een	groot	onderdeel	uit	van	het	GF.	Ze	zijn	bij	alle	concerten	en	festivallocaties	
aanwezig	en	buiten	dat	zij	duidelijke	taken	hebben	-	zoals	het	hosten	van	een	locatie,	tickets	scannen	
en	bezoekers	begeleiden	-	zijn	zij	bij	de	concerten	in	Amsterdam	ook	onze	rechtstreekse	verbinding	
met	stad.	Ze	zorgen	voor	sociale	cohesie	op	en	door	het	festival.		
	
Het	 Grachtenfestival	 heeft	 zich	 om	 diezelfde	 reden	 ingezet	 om	 lokale	 vrijwilligers	 binnen	 Gooi	 &	
Vecht	 te	 werven	 en	 zo	 de	 band	 tussen	 het	 festival	 en	 de	 regio	 te	 versterken.	 Om	 dit	 te	
bewerkstelligen	zijn	diverse	wervingsprocedures	aangesteld:	het	werd	kenbaar	gemaakt	via	de	eigen	
sociale	media	kanalen	van	het	GF,	alle	al	gekende	vrijwilligers	werden	gevraagd	of	ze	mensen	kenden	
in	Gooi	&	Vecht	die	als	vrijwilliger	wilden	helpen	bij	het	festival	en	de	volgende	vrijwilligerscentrales	
werden	aangeschreven:	
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− NLvoorelkaar.nl	(Algemeen)	
− https://www.vrijwilligersstichtsevecht.nl	(Maarssen)	
− Versa	Vrijwilligerscentrale	(Gooi-	en	Vechtstreek)	
− https://www.burovrijwilligerswerk.nl	(Soest	en	omgeving)	

	
Ondanks	 het	 enthousiasme	 van	 vrijwilligers	 in	 de	 regio	 was	 het	 te	 kort	 dag	 om	 een	 stevige	
vrijwilligerspool	op	te	richten	in	Gooi	&	Vecht.	Wel	bleken	meerdere	vrijwilligers	die	we	al	kenden	in	
de	regio	te	wonen	(o.a.	in	Weesp).	Hierdoor	waren	de	vrijwilligers	in	Gooi	&	Vecht	vaak	mensen	die	
zowel	het	festival	als	de	regio	goed	kennen.	
	
4. Begroting		
Hopelijk	 spreekt	 de	 bijgeleverde	 realisatiebegroting	 voor	 zich	 en	 roept	 zij	 geen	 vragen	 op.	 Het	 is	
fantastisch	dat	Regio	Gooi	en	Vechtstreek	 in	2019	zo	betrokken	was	bij	de	totstandkoming	van	het	
Grachtenfestival	 in	 Gooi	 &	 Vecht.	 Het	 gevraagde	 budget	 is	 gedragen	 door	 verschillende	 partijen.	
Gaandeweg	bleek	echter	dat	het	Grachtenfestival	ook	een	bijdrage	zou	moeten	leveren,	want	gezien	
de	ontstane	tijdsdruk	bleek	het	project	veel	meer	manuren	te	vragen	dan	was	begroot.	Het	traject	
omtrent	de	benodigde	vergunningen	bij	enkele	 locaties,	alsmede	de	benodigde	techniek	vroeg	ook	
om	meer	 locatie	 bezichtigingen	 (en	 bijbehorende	 reiskosten)	 dan	 was	 begroot.	 Dat	 is	 echter	 een	
investering	 die	 het	 Grachtenfestival	 graag	 heeft	 gedaan,	 omdat	 er	 zo	 veel	 enthousiasme	 was	 en	
iedereen	een	intentie	voor	de	lange	termijn	uitsprak:	publiek,	locatie	en	betrokken	politici.			
	
Tot	slot		
Trots	 kijken	wij	 terug	 op	 de	 22e	 editie	 van	 het	Grachtenfestival.	 Tijdens	 deze	 editie	 kwamen	onze	
kernwaarden	 duidelijk	 naar	 voor,	 hebben	 we	 laten	 zien	 dat	 cultuur	 verrijkt	 en	 hebben	 we	 de	
reikwijdte	 van	het	 festival	 succesvol	 verbreed	 naar	Gooi	&	Vecht.	Met	 de	 hulp	 van	Regio	Gooi	 en	
Vechtstreek	 was	 het	 GF	 voor	 een	 eerste	 keer	 in	 staat	 om	 in	 Gooi	 &	 Vecht	 op	 zes	 verschillende	
locaties	11	fantastische	concerten	neer	te	zetten,	welke	stuk	voor	stuk	enthousiast	onthaald	werden.	
De	 concerten	 waren	 van	 een	 hoge	 kwaliteit,	 innovatief,	 mede	 doordat	 ze	 door	 	 voor	 het	 GF	
kenmerkende	jonge	musici	gebracht	werden,	en	werden	erg	goed	bezocht.	
	
Zowel	de	inwoners	van	Gooi	&	Vecht,	bezoekers	van	het	Grachtenfestival	en	de	organisatie	van	het	
GF	 zelf	 hebben	 genoten	 van	 de	 concerten	 in	Maarssen,	 Kortenhoef,	Weesp,	 Huizen,	 Laren	 en	 op	
Pampus.	 Om	 deze	 goed	 onthaalde	 uitbreiding	 van	 het	 Grachtenfestival	 tot	 een	 traditie	 te	maken	
hopen	 wij	 op	 een	 succesvolle	 verdere	 samenwerking	 tussen	 Regio	 Gooi	 en	 Vechtstreek	 en	 het	
festival!	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Algemeen	sfeerbeeld	tijdens	het	Grachtenfestival,	aan	de	Kloveniersburgwal	in	Amsterdam.	Foto	Melle	Meivogel	


