SEPTEMBER ME 2020
INHOUDELIJK PLAN

1. SEPTEMBER ME
Met een fris en eigentijds profiel dat de raakvlakken met theater, literatuur en visuele kunst aangaat, neemt
het kamermuziekfestival September Me een onderscheidende positie in het landelijke festivalaanbod in en
toont het aan een belangrijke toevoegde waarde te zijn voor de Amersfoortse cultuur. Met een avontuurlijk en
kwalitatief hoogwaardig programma spreekt September Me op eigentijdse wijze meerdere publieksgroepen –
van jonge oren tot grijze haren, van geïnteresseerden tot doorgewinterde liefhebbers – aan. De sterk
toegenomen aandacht van het publiek en de nationale pers onderstreept de onderscheidende positie, de
hoogwaardige kwaliteit en het toegankelijke karakter van het festival.
Het festival richt zich specifiek op ‘young professionals’ en ‘mid-career artists’. Door programma’s van een
jongere generatie makers te presenteren, draagt het bij aan de ontwikkeling en zichtbaarheid van de
gezichtsbepalende makers van morgen. Hiermee onderscheidt September Me zich van andere
kamermuziekfestivals en zalen en toont het de actuele ontwikkelingen in de wereld van de gecomponeerde
muziek in de breedste zin van het woord.
September Me 2020 vindt van 18 t/m 20 september plaats met als hoofdlocatie Flint in Amersfoort. Daarnaast
zullen concerten en muziektheatervoorstellingen plaatsvinden in De Lieve Vrouw, de St. Aegtenkapel en
andere locaties. Ook zal de samenwerking worden aangegaan met verschillende Amersfoortse partners, zoals
het Amersfoort’s Jeugdorkest en Scholen in de Kunst. Het programma bestaat uit 10 concerten, aangevuld met
een uitgebreid rand- en contextprogramma en previews.
Een hoogwaardig programma-aanbod gaat bij September Me hand in hand met talentontwikkeling en
maatschappelijke betrokkenheid. Onder de noemer September Me Meer zoekt het actief de betrokkenheid van
verschillende doelgroepen die het festival niet zo snel zullen bezoeken, zoals jongeren, ouderen en mensen
met een afstand tot cultuur, mensen met een niet-westerse achtergrond. Door het gehele jaar heen
organiseren we, veelal in samenwerking me Scholen in de Kunst, talentontwikkeling en educatie, community
projecten en wijkgerichte activiteiten, en concerten in verzorgingstehuizen. Deelnemen aan cultuur is daarbij
het uitgangspunt. We wortelen in de haarvaten van de stad en regio met als doel ons publiek te vergroten en
meer divers te maken.
2. IN DE GEHEIME TUIN
Het kamermuziekfestival September Me 2020 heeft als thema ‘In de Geheime Tuin’. Onze natuurlijke omgeving,
hoe wij ons daartoe verhouden en hoe we ermee omgaan, is een onderwerp dat al eeuwenlang mensen
inspireert hun bewondering en ontzag om te zetten in velerlei kunstvormen. Denk aan de componist
Messiaen, die gefascineerd was door vogelgeluiden, de strijkkwartetten ‘Sunrise’, ‘the Lark’ en ‘the Frog’ van
Joseph Haydn, of de ‘Flight of het bumblebee’ van Rimsky Korsakov. Dat vandaag de dag de natuur en het
klimaat tevens een grote zorg is, vindt langzaam ook een weg in de kunsten. Kunstenaars verheffen hun stem,
zoeken mee naar oplossingen en pogen een spiegel voor te houden.
‘In de Geheime Tuin’ toont het werk van componisten, musici en kunstenaars die met een creatieve
benadering reflecteren op actuele thema’s als de relatie met de natuur, klimaatverandering en duurzaamheid.
Met frisse, nieuwe inzichten dragen ze bij aan een de bewustwording van een van de grootste uitdagingen in
de 21ste eeuw. Van de Amerikaanse componiste Caroline Shaw zal het werk ‘Climate Change’ haar Europese
première beleven op September Me. Het multimediacollectief Tin Men & the Telephone zal in samenwerking
met het Amersfoorts Jeugdorkest een voorstelling ontwikkelen waarin klimaatverandering en duurzaamheid
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centraal staat. Het publiek kan door middel van een app tijdens het concert input leveren en met voorstellen
komen. En van John Luther Adams wordt, met medewerking van een groot aantal jonge musici, een
grootschalige slagwerkcompositie uitgevoerd, waarin de ijsvlaktes van Alaska doorklinken.
‘In de Geheime Tuin’ toont eveneens de natuur als een eeuwenoud systeem. De natuur maakt direct deel uit
van de uitvoeringspraktijk van musici. Zo zijn de instrumenten van het Ragazze Quartet, artistiek leider van
September Me, gemaakt van het mooiste hout en vervaardigd uit pure ambacht. De strijkstokken zijn behaard
met paardenhaar dat we vervolgens behandelen met boomhars, de snaren zijn gemaakt van wolfraam, staal
en schapendarmen. In een voorstudie van het project Footprints van de in Nederland wonende componiste
Kate Moore laat het Ragazze Quartet dendrochronologisch onderzoek op haar instrumenten uitvoeren. Daarin
worden de houtsoorten onderzocht en herleid naar de bomen waar ze van afstammen, de bossen waar zij deel
van uitmaakten en de plaats en de tijd waarop zij groeiden. Op basis van dit onderzoek kan bepaald worden of
deze boomsoorten en deze bossen nog steeds bestaan. Of zijn ze in een door de mens aangezette verandering
van de natuur ten onder gegaan?
Het bespelen van met de grootste fijnzinnigheid gemaakte instrumenten, afkomstig van eeuwenoude bossen,
vraagt om een nieuw perspectief op de beleving van de tijd. Terwijl de wereld om ons heen door raast en
verder digitaliseert, spenderen musici uren per dag aan het verfijnen van hun talenten en kunde in het
voortbrengen van akoestische klanken uit onze strijkinstrumenten. ‘In de Geheime Tuin’ zal de bezoeker met
deep listening concerts meenemen in een natuurlijke beleving van de tijd.
‘In de Geheime Tuin’ is net als een ondoordringbaar oerbos of een Zuid Amerikaanse jungle. De omgeving is
ongrijpbaar, betoverend, onheilspellend en mysterieus. En van alle kanten klinken geluiden. ‘In de Geheime
Tuin’ zal de bezoekers meenemen op een tocht die het avontuurlijke en het ontroerende toont alsmede de
actuele dreiging.
Voor deze natuur willen we een bewustzijn creëren op September Me 2020. Naast de programma’s in het
festival, waarin veel aandacht wordt gegeven aan de relatie van muziek en natuur, zal dit thema uitgediept
worden in het randprogramma (zie programmaoverzicht 2020).
3. ONTWIKKELING SEPTEMBER ME
Om de ontwikkeling van September Me te schetsen, lichten we hierbij drie programma’s uit waarmee het
festival in 2020 belangrijke nieuwe stappen zet:
1. Met een internationaal programma versterkt September Me haar onderscheidende positie als
kamermuziekfestival en vergroot het haar zichtbaarheid op nationaal niveau.
2. Met een grootschalige, ruimtelijke uitvoering draagt September Me bij aan de betrokkenheid van
jonge musici en publiek bij het werk van eigentijdse componisten.
3. In een interactieve, multimediale performance met orkest betrekt September Me het publiek, dat met
een app actief bij kan dragen aan de voorstelling en het actuele thema.
a. Artist in Residence en internationalisering
Met September Me 2020 zal het kamermuziekfestival een belangrijke stap in haar ontwikkeling maken met een
meer internationaal programma. De eerste artist in residence van September Me is de Amerikaanse componiste
Caroline Shaw. Als componist, zangeres en violist dartelt ze ogenschijnlijk moeiteloos over genregrenzen.
Shaw’s werk verraadt een gulzige geest: haar werk kent invloeden van barok tot pop, ze schrijft composities
voor het LA Symphony Orchestra en voor Anne Sofie van Otter maar werkte als zangeres en musicus ook met
Kanye West, The National en Richard Reed Parry van Arcade Fire.
Op haar 30ste won Shaw als jongste componist ooit een Pulitzer Prize. Het Engelse dagblad The Guardian
stelde openlijk de vraag of zij de toekomst van de muziek zou worden. Shaw geldt in Nederland als een nog
relatief onontdekte componiste en September Me hecht er waarde aan de muziek van deze internationaal sterk
opkomende artieste in een bredere context te introduceren.
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In September Me 2020 zal een nieuw werk van Shaw haar Europese première beleven, een opdrachtwerk van
het Ragazze Quartet en enkele internationale partners.
Ook nodigt September Me het Amerikaanse Attaca Quartet uit, waarvan onlangs de cd Orange uitkwam met
uitsluitend werk van Shaw.
Tijdens September Me zal Caroline Shaw als zangeres en altviolist samen met het Attaca Quartet en het
Ragazze Quartet 3 concerten geven. Shaw, Attaca en Ragazze zullen in wisselende bezetting werk van Shaw en
anderen uitvoeren zodat een breder palet van haar werk gepresenteerd kan worden. Voorafgaand aan het
festival zullen de musici gezamenlijk repeteren om de verschillende werken te kunnen presenteren.
Ook zal Caroline Shaw tijdens een wandeling met het publiek naar de stadstuinen bij de Rochuskapel een
lezing geven over haar werk en werkwijze. In de kapel zelf wordt vervolgens een intiem concert van haar
muziek gegeven.
Doel
Met het presenteren van een groot internationaal talent en een internationaal ensemble beoogt September Me
haar onderscheidende positie als kamermuziekfestival te versterken en haar zichtbaarheid op nationaal
niveau te vergroten.
b. Inuksuit, een slagwerkspektakel
Inuksuit is een slagwerkspektakel in de open lucht. 8 Professionele slagwerkers 90 jonge musici en
amateurslagwerkers zullen onder leiding van Slagwerk Den Haag en in samenwerking met Amersfoorts
Jeugdorkest, Scholen in de Kunst en anderen een baanbrekend werk van de Amerikaanse componist John
Luther Adams uitvoeren.
Zijn liefde voor de onontgonnen natuur, zoals de poolvlaktes in Alaska en de woestijn in Noord- en ZuidAmerika is de drijvende kracht achter zijn muziek. Zelf zei hij: "Mijn muziek is altijd diepgaand beïnvloed door
de wereld van de natuur en een sterk bewust ondergaan van de plaats waar ik me bevind.” Hij muntte er een
term voor: sonic geography, zeg maar akoestische geografie, het verzamelde geluid dat opklinkt uit een
landschap. Maar het gaat verder dan dat. Het brein registreert ook andere sensaties. Gutsend zonlicht
bijvoorbeeld. Bedwelmende gele bloesem. Of het imaginaire geraas waarmee zwerfkeien in oeroude tijden
zijn afgebroken van de rotsen ver weg. “In zulke landschappen, op het kruispunt van ruimte en cultuur, in de
wisselwerking tussen omgeving en verbeelding, voel ik me diep verbonden met de aarde. Ik noem het ware
plaatsen.”, aldus John Luther Adams.
Adams was al in de jaren 70 milieuactivist. Maar pas nu op grote schaal doordringt hoe ernstig de planeet
eraan toe is, slaat zijn werk aan. In 2013 won hij de Pulitzerprijs voor zijn werk Become Desert. De cd won een
Grammy en Taylor Swift werd zo gegrepen door de actualiteit van zijn werk dat ze de orkestpremière
mogelijk maakte. Adams’ werk kan gezien worden als de soundtrack van het klimaatprobleem. Het verklankt
de veranderende natuurlijke omgeving, de door de opwarming, zeespiegelstijging of oprukkende woestijn
bedreigde gebieden. Adams’ muziek is een meditatie op het thema duurzaamheid.
Met Inuksuit schreef John Luther Adams voor het eerst een grootschalig werk dat expliciet voor uitvoering in
de buitenlucht is geschreven. Het is geïnspireerd op de grote stenen ‘wachters’ die de Inuit eeuwenlang
hebben gebouwd op de winderige Arctische vlaktes. Een werk dat wordt achtervolgd door een visioen van
smeltende poolkappen, het rijzen van de zee en de vraag wat er over zal blijven van de aanwezigheid van de
mens nadat het water zich weer terug zal trekken. Met Inuksuit wil Adams ons bewuster maken van de
alledaagse geluiden en beelden die ons omringen zodat we onze omgeving ten volle kunnen beleven. De bijna
honderd slagwerkers zullen tijdens het meer dan een uur durende spektakel verspreid staan – en bewegen –
over het gehele Eemplein.
Inuksuit gaat dus ook over luisteren, luisteren naar de geluiden om ons heen. De Amerikaanse componist John
Cage zette in 1952 de kunst van het luisteren op z’n kop met de compositie 4’33’’. Niet wat wordt gespeeld is
de muziek (er wórdt namelijk niks gespeeld), maar het omgevingsgeluid dat de luisteraar in het tijdsbestek
van 4 minuten en 33 seconden waarneemt, van een knorrende maag tot een verschuivende stoel.
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Ook Adams laat je op een nieuwe manier luisteren. Van jongs af aan is hij gefascineerd door schrale, weidse
landschappen. Sneeuwvlakten, toendra en taiga, de woestijn: ogenschijnlijk heerst er stilte, maar wie goed
luistert, hoort voortdurend geluid.
In de maanden voorafgaand aan de uitvoering zullen de jonge aankomende musici en amateurslagwerkers
onder leiding van professionals van Slagwerk Den Haag het werk instuderen en de eigenzinnige klankwereld
van Adams verkennen. Slagwerk Den Haag geldt als het belangrijkste slagwerkgezelschap in Nederland en
speelt internationaal. Het voortraject maakt onderdeel uit van het talentontwikkelingsprogramma September
Me Meer.
Doel
Met het presenteren van een grootschalig hedendaags werk met musici verspreid over een plein draagt
September Me bij aan de ontwikkeling van jonge musici en draagt het bij aan de betrokkenheid van musici en
publiek bij het werk van eigentijdse componisten.
c. Tin Men and the Telephone en het Amersfoorts Jeugdorkest
Het Amsterdamse multimediacollectief Tin Men & The Telephone zal een interactief programma over
klimaatverandering presenteren. Daarin zal het nauw samenwerken met het Amersfoorts Jeugdorkest. Ook is
er een belangrijke rol voor het publiek weggelegd dat actief kan deelnemen aan de voorstelling.
Met haar interactieve en thematische concerten en is Tin Men & The Telephone daarmee een pionier in de
wereld van de geïmproviseerde muziek. Het gezelschap heeft een smartphone-app ontwikkeld die het publiek
in staat stelt om actief te participeren tijdens een concert. “The jazz band you control with a smartphone”,
schreef The Guardian onlangs. Met hun projecten, waarin geïmproviseerde muziek en beeldprojecties een
verbond aangaan en het publiek direct invloed kan uitoefenen op de artistieke inhoud, heeft de groep
internationaal naam gemaakt.
Kunst leent zich bij uitstek om te confronteren, om abstracte ideeën te presenteren, aspecten tot op absurd
niveau te vergroten, om nieuwe perspectieven te bieden die de werkelijkheid even anders doen lijken, om
mensen aan het denken te zetten. Het doel van dit programma is dan ook niet om mensen nog meer informatie
te geven, maar ook kritisch denken te stimuleren over klimaatverandering en hun eigen rol daarin. Het format
van een interactieve performance maakt het mogelijk om het publiek actief te betrekken in de voorstelling. De
voorstelling laat de bezoekers nadenken over door hen gemaakte beslissingen en vraagt hen om mee te
denken over oplossingen van het klimaatprobleem. Het doel is om enerzijds op een lichte en vaak ludieke
wijze de bewustwording over de effecten van broeikasgassen te vergroten en anderzijds de aanpassingen
onder de aandacht te brengen, die de mensheid zal moeten maken om de klimaateffecten, die reeds
onomkeerbaar zijn, te bestrijden.
Op uitnodiging van September Me werkt Tin Men & the Telephone in dit project samen met het Amersfoorts
Jeugdorkest. Voor beide partijen is dit een spannende uitdaging. De eerste symfonie van Mahler zal door het
AJO samen met de 3 improvisatie musici van Tin Men & the Telephone uitgevoerd worden. Aansluitend zal het
publiek met hun smartphone-app opdrachten aan de 3 musici en het orkest geven, die – anders dan in de
klassieke muziek gebruikelijk – vragen om improvisatie. De voorstelling is interactief en van visuele projecties
omgeven.
Het concertprogramma zal ontwikkeld worden als een jeugdvoorstelling en specifiek toespitst zijn op de
belevingswereld van jongeren.
Het programma wordt specifiek ontwikkeld voor September Me. Voorgaand aan de uitvoeringen vindt een
talentontwikkelingstraject plaats waarbij Tin Men & The Telephone en het Amersfoorts Jeugdorkest intensief
samenwerken en elkaar terreinen verkennen. Het ontwikkelen van een brede visie op de hedendaagse
muziekcultuur is een belangrijk uitgangspunt van September Me.
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Doel
Met een interactief programma, waarin het publiek d.m.v. een app actief participeert, verbindt September Me
de klassieke muziek met hedendaagse technologische middelen.
4. DOELSTELLINGEN SEPTEMBER ME 2020
1.

Beleving van (klassieke) kamermuziek
September Me heeft als doel om (klassieke) kamermuziek op een nieuwe manier te doen laten beleven,
om het hokjesdenken op te heffen en het publiek onder te dompelen in zintuigelijke
ervaringen waarin de muziek centraal staat. De programmering gaat van barok tot nieuwe muziek,
kent elementen jazz of wereldmuziek, en is vaak multidisciplinair of grensoverschrijdend. De
programmering van September Me toont lef: het treedt buiten de gebaande paden en gaat het
experiment aan. Wij geloven dat deze manier van programmeren de klassieke muziek actueel, urgent
en levend maakt en zo een nieuwe doelgroep kan aanspreken. We hebben vertrouwen in de
avontuurlijkheid van de smaak van culturele ‘consumenten’ in Nederland en denken dat meer
mensen betrokken kunnen worden en zich thuis kunnen voelen bij podiumkunsten door de imago’s
van pop, jazz, klassiek, theater en dans te negeren en meer in elkaar over te laten lopen, dan tot op
heden gebeurt. Wij programmeren risicovol, en zetten met de publiekswerving en het outreachprogramma van het festival vol in op het tot een succes maken van onze missie.

2.

Het presenteren van gezichtsbepalende makers van morgen
Door zich te richten op gezichtsbepalende, opkomende musici en makers laat het de stem van een
nieuwe generatie horen. September Me richt zich specifiek op ‘young professionals’ en ‘mid-career
artists’, een groep van musici met bewezen talent op een kantelpunt in hun carrière. Het festival heeft
een signalerende functie en is daarmee een belangrijke schakel tussen een avontuurlijk ingesteld
circuit en de grote concertzalen en festivals.
Hiermee neemt het festival een onderscheidende positie in binnen de kamermuziekfestivals in
Nederland, ondersteunt ze de makers in hun ontwikkeling en draagt ze bij aan de dynamiek in de
klassieke muziek. September Me presenteert niet alleen bestaande programma’s, maar ontwikkelt
samen met de musici nieuwe programmaformats die voor het publiek én de musici avontuurlijk zijn.
De focus op een jongere generatie musici geeft ons de mogelijkheid jongere publieksgroepen aan
te spreken.
Een ontwikkeling in de muziekcultuur is dat een jonge generatie makers op natuurlijke wijze
verschillende muziekstijlen en disciplines in hun werk laat samenkomen. Het festival opereert op
de kruispunten van bijvoorbeeld de klassieke, oude en hedendaagse muziekcultuur en jazz en
improvisatie en niet-westerse muziek, en van gecomponeerde muziek met literatuur, video
en theater.

3.

Het vergroten van het publiek
September Me stelt zich ten doel om zich te ontwikkelen tot een spraakmakend en nationaal zichtbaar
evenement. Met een aansprekend festivalprogramma, een universeel herkenbaar festivalthema en
een innovatieve marketingcampagne streeft September Me naar een groei van haar bezoekers met
15% tot 2500 bezoekers, waarvan 1600 betalende en 900 deelnemers aan en September Me Meer
bezoekers van het randprogramma, preview concerten en activiteiten door het jaar heen.
Dat September Me zich mag verheugen in een sterk groeiende aandacht van publiek en pers blijkt uit
de publiekstoename van 50% en de aandacht van de nationale pers.

4.

Het vergroten van diversiteit van het publiek
Met de actieve benadering van potentieel geïnteresseerde doelgroepen, een gedifferentieerd
prijsbeleid en specifieke marketingacties streeft het naar het vergroten van de diversiteit van haar
publiek en naar publieksontwikkeling. Daarbij denken we aan nieuwe jongere doelgroepen, een meer
divers samengesteld en landelijk verspreid publiek.
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September Me is een toegankelijk en gastvrij festival en richt zich op een breed en divers
samengesteld publiek: jong of juist oud, landelijk verspreid of juist regionaal, kenners of juist
potentieel geïnteresseerden.
Om de klassieke muziek levend te houden en actueel richten we ons met innovatieve
marketingcampagnes specifiek op een jongere generatie liefhebbers en geïnteresseerden.
In het festival van 2019 met het thema ‘Smeltkroes’ presenteerde het muziek op het snijpunt van
culturen en stelde daarmee de culturele diversiteit in muziek centraal. In samenwerking met
verschillende organisaties is September Me er in geslaagd een cultureel divers te betrekken bij het
festival, als bezoeker én als deelnemer. Met de succesvolle benaderingswijze van zullen we actief een
cultureel divers publiek, vaak met een afstand tot cultuur, blijven betrekken bij het festival.
Het intensieve outreach programma September Me Meer, met activiteiten gedurende het gehele jaar,
dus ook buiten de festivalperiode, staat centraal in het bereiken en actief betrekken van doelgroepen
met een grotere afstand tot cultuur. Deelnemen aan muzikale activiteiten is hierbij ons instrument om
tot verbinding te komen. Met talentontwikkeling richten we ons op een jonge doelgroep, deels op weg
naar de beroepspraktijk. Met community projecten, muzikale coaching, workshops en concerten in
wijken betrekt het actief (cultureel) diverse publieksgroepen, die doorgaans zeer moeilijk te bereiken
zijn voor een kamermuziekfestival. Met concerten in verzorgingstehuizen richt het zich op de ouderen
en kwetsbaren in de samenleving. September Me zoekt hierbij de samenwerking met partners in de
stad en regio, zoals Scholen in de Kunst om continuïteit te waarborgen. Met deze activiteiten wortelt
het festival zich in de stad en regio, toont het haar betrokkenheid en trekt het nieuwe doelgroepen
naar het festival.
Publieksonderzoek wijst uit dat het publiek sterk is toegenomen, uit verschillende
leeftijdscategorieën bestaat en een landelijke spreiding kent, naast een stevige vertegenwoordiging in
de stad en regio. Om de ontwikkelingen goed te kunnen monitoren zal September Me ook in 2020
publieksonderzoek laten uitvoeren.
5.

Het vergroten van de betrokkenheid van het publiek
September Me streeft actief naar het vergroten van de betrokkenheid van haar publiek. Dit doet zij
door een maatschappelijk relevant thema aan te snijden dat ook prikkelend is voor mensen die
minder bekend zijn met klassieke muziek. Met het thema ‘In de Geheime Tuin’ wil September Me de
bezoekers en muziekliefhebbers door de ogen van componisten, musici en kunstenaars laten kijken
naar dit maatschappelijk relevante thema.
Ook in het randprogramma van het festival wordt het publiek actief betrokken bij muzikale
activiteiten.
Publieksonderzoek wijst uit dat het publiek sterk is toegenomen, uit verschillende
leeftijdscategorieën bestaat en een landelijke spreiding kent, naast een stevige vertegenwoordiging in
de stad en regio. Om de ontwikkelingen goed te kunnen monitoren zal September Me ook in2020
publieksonderzoek laten uitvoeren.

5. UITGANGSPUNTEN SEPTEMBER ME 2020
Hoogwaardige artistieke programmering
September Me presenteert kamermuziek – (klassieke) muziek in kleine bezettingen – op een eigentijdse
manier. Met premières, nieuwe programma’s, nieuwe composities en arrangementen, en nieuw
samengestelde ensembles is September Me een festival dat de ontwikkeling stimuleert. In toenemende mate
treedt het festival op als aanjager van nieuwe projecten, waarin de dynamiek op de raakvlakken van klassieke
muziek en andere muziekstijlen en disciplines worden onderzocht.
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Nieuwe producties en opdrachtcompositie
Met speciaal voor het festival ontwikkelde programma’s, een opdrachtcompositie, nieuwe arrangementen en
bijzondere samenwerkingsprojecten stimuleert September Me musici en publiek, en geeft het een impuls aan
de eigentijdse muziekcultuur. Jaarlijks geeft September Me een opdracht aan een aansprekende componist om
een nieuw werk of arrangement te schrijven dat in het festival in première gaat.
September Me streeft ernaar om ook door het jaar heen hedendaagse topproducties in Amersfoort te
presenteren in samenwerking met Flint of andere partners. Op deze wijze stimuleert ze de culturele dynamiek
en kan ze haar publiek vasthouden.
Festivalthema’s
Festivalthema’s zorgen voor samenhang in de programmering en bieden de mogelijkheid een onderwerp van
verschillende kanten te belichten. September Me zoekt hierin naar een goede balans tussen repertoire dat de
diepte in gaat en repertoire dat lichter verteerbaar is, feestelijke muziek en muziek met een conceptuele
benadering. De thema’s zijn zowel actueel en herkenbaar. September Me beoogt een gelaagdheid te
presenteren en het publiek te prikkelen om op het onderwerp te reflecteren.
6. PROGRAMMAOVERZICHT SEPTEMBER ME 2020 ‘IN DE GEHEIME TUIN’ (ONDER VOORBEHOUD)
VRIJDAG 18 SEPTEMBER
• Openingsconcert met composer in residence Caroline Shaw. Haar nieuwe strijkkwartet in opdracht
van het Ragazze Quartet beleeft de Europese première. Het in Shaw’s werk gespecialiseerde Attaca
Quartet uit de Verenigde Staten zal verschillende werken van Shaw, die de relatie met de natuur tot
onderwerp hebben uitvoeren. Shaw, Attaca en Ragazze spelen in wisselende samenstelling speciaal
voor September Me verschillende werken van deze internationaal sterk opkomende componiste.
• Publieke rondleiding langs het randprogramma.
ZATERDAG 19 SEPTEMBER
• Ochtendconcert: Openluchtspektakel met 8 professionele slagwerkers en 90 jonge musici en
amateurslagwerkers spelen Inuksuit van John Luther Adams op het Eemplein i.s.m. o.a. Slagwerk Den
Haag, Amersfoorts Jeugdorkest en Scholen in de Kunst. Met Inuksuit wil Adams ons bewuster maken
van de alledaagse geluiden en beelden die ons omringen zodat we onze omgeving ten volle kunnen
beleven.
• Wandeling, lezing en intiem concert: artist in residence Caroline Shaw zal tijdens een wandeling met
het publiek naar de stadstuinen bij de Rochuskapel een lezing geven over haar werk en werkwijze. In
de kapel zelf wordt vervolgens een intiem concert van haar muziek gegeven.
• Lunchconcert: Het Amerikaanse Attaca Quartet speelt o.a. ‘natuur-strijkkwartetten’ van Haydn:
‘Sunrise’, ‘the Lark’ en ‘the Frog’.
• Middagtheater: Slagwerker/componist/vogelaar Sytze Pruiksma die samen met bioloog Theunis
Piersma een muzikale masterclass geeft over trekvogels voor wie het Waddengebied een
noodzakelijke tussenstop is, en dit natuurgebied steeds verder zien verdwijnen.
• Namiddag: ‘Counting Eskimo Words for Snow’ is een audiovisuele voorstelling van de bekende tvweerman en glacioloog Peter Kuipers Munneke samen met meesterpianist Ralph van Raat over de
schoonheid en het mysterie van het poolklimaat. Met muziek van Debussy, Boulez, Fiumara, Tanaka
en John Luther Adams.
• Publieke rondleiding langs het randprogramma.
• Avondconcert: in het hallucinerende percussiewerk Timber van Michael Gordon spelen de 6
slagwerkers van Slagwerk Den Haag uitsluitend op simantra’s, slagwerkinstrumenten die er uitzien
als houten balken.
ZONDAG 20 SEPTEMBER
• Lunchconcert: een concert van klassieke topmusici in de Sint Aegtenkapel (n.t.b.)
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•
•
•

Kinderconcert: samen met Oorkaan en choreograaf Pim Veulings maakt het Ragazze Quartet een
kindervoorstelling over je verbinden met de aarde. De muziek van Bartók staat daarin centraal.
Keistad Karavaan: jong talent dat coaching heeft gekregen in het kader van September Me Meer,
presenteert zich.
Publieke rondleiding langs het randprogramma.
Slotconcert: Klassieke muziek, improvisatie en interactieve beelden vinden elkaar in een speciaal
voor September Me gecreëerd concert van Tin Men & the Telephone en het Amersfoorts Jeugdorkest,
waarin de Symfonie nr. 1 van Mahler een bijzondere interpretatie krijgt.

RANDPROGRAMMA (EEN SELECTIE)
• Lezing/expo van Studio Roosegaarde, het innovatieve design laboratorium van Daan van
Roosegaarde, dat vanuit ideologisch standpunt landschapskunst creëert voor een betere wereld.
• Het Ragazze Quartet gaat terug naar de bron van hun instrumenten: wetenschappelijk onderzoek
(dendrochronologie) toont aan uit welke bomen en in welke perioden hun strijkinstrumenten
gemaakt zijn. Waren er toen nog oerbossen? Bestaan deze boomsoorten nog steeds?
• Talking Trees van componist Bert Barten, die elektrische signalen in bomen opving en omzette naar
klank.
• Zelf een instrument bouwen met vioolbouwer Maarten Bolt.
• Wildplukwandeling door Amersfoort met de Onkruideniers.
• Blue Mirror: Een rondreizende escaperoom waar je de strijd aan gaat met het stijgende zeewater.
• The Turn Club, een Nederlands collectief van kunstenaars, theatermakers, componisten en musici,
doet creatieve aanbevelingen over de wijze waarop wij zuiniger met onze planeet om kunnen gaan.
7. SEPTEMBER ME MEER 2020
September Me Meer bestaat uit:
•

Rand en contextprogramma
Met haar rand- en contextprogramma verlokt het festival haar bezoekers om als deelnemer op een
luchtige en intrigerende wijze meer kennis en inzicht te geven in de muziek of de thematiek van het
festival. Op basis van het thema ‘In de Geheime Tuin’ zal September Me de verdieping zoeken in de
relatie met haar bezoekers.
In September Me 2020 willen we het publiek betrekken bij het randprogramma en hen actief
meenemen in de beleving van de verschillende installaties, video’s en geluidswerken met als doel het
publiek tot betrokken deelnemer te maken en op deze wijze meer informatie en context te geven en
op een persoonlijke wijze een band aan te gaan. Daarvoor zullen we publieke rondleidingen
organiseren en een gastvrouw- of heer aanstellen, die deze verzorgt. Vanzelfsprekend is het
randprogramma ook voor iedereen beschikbaar die het zelfstandig wil bezoeken.
Concreet: het rand- en contextprogramma zal bestaan uit 5-8 kunstwerken of performances.

•

Talentontwikkeling
In samenwerking met Scholen in de Kunst wordt een talentontwikkelingstraject voor jonge musici
opgezet. Dit traject bestaat uit 10-15 coachingssessies, masterclasses en repetities door het Ragazze
Quartet of andere professionals. Ook bestaande (amateur)ensembles kunnen intekenen op dit
coachingstraject.
Met deze activiteiten ondersteunt September Me jong talent op weg naar een professioneel bestaan.
Tussentijds en afsluitend zullen enkele publiekspresentaties plaatsvinden.
Concreet: het talentontwikkelingsprogramma bestaat uit (minimaal) 10-15 coachingssesies en
masterclasses aan evenzoveel ensembles en meerdere publiekspresentaties.
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•

Inuksuit: grootschalig project
Inuksuit is een slagwerkspektakel in de open lucht. 90 jonge musici en amateurslagwerkers en 8
professionele slagwerkers zullen onder leiding van Slagwerk Den Haag en met medewerking van
onder andere Scholen in de Kunst, een baanbrekend werk van de Amerikaanse componist John Luther
Adams uitvoeren.
In het kader van het thema ‘In de Geheime Tuin’ zal het festival onder de noemer September Me Meer
jonge musici en amateurmusici uitnodigen om deel te nemen aan de uitvoering van dit grootschalige
werk. Onder leiding van onze partner Slagwerk Den Haag en met medewerking van Scholen in de
Kunst en tal van professionele musici en partners zullen deze musici een nieuwe muzikale wereld
betreden.
Aan de uitvoering van dit grootschalige werk gaat een lange repetitieperiode vooraf. Hierin wordt de
eigenzinnige muzikale taal van John Luther Adams, waarin de muziek een sterke verwantschap met
natuur heeft, eigen gemaakt. Naast het instuderen van het werk is het om het verkennen van een
nieuw muzikaal universum dat Adams geschapen heeft. Adams was op zijn beurt weer geïnspireerd
door avant-garde componisten als John Cage, Morton Feldman en anderen.
Het deelnemen aan muziekprojecten is voor September Me (Meer) het middel waarmee we
betrokkenheid tot stand willen brengen. Dit kan gaan in de vorm van workshops, coaching en
concertpresentaties. Om continuïteit in dit proces te waarborgen, werkt September Me nauw samen
met Scholen in de Kunst. Het uiteindelijke doel is om potentiële doelgroepen als deelnemer te
betrekken met het oog op publieksontwikkeling van het festival.
Concreet: Een groot aantal jonge en amateurmusici speelt onder leiding van Slagwerk Den Haag en
professionele musici, ensembles en organisaties een grootschalig muziekwerk in een ruimtelijke
opstelling.

•

Concerten met een maatschappelijke doelstelling
In het programma ‘Keistad Karavaan’ in het festival September Me worden de meest getalenteerden
een podium geboden. De ensembles en musici die deelgenomen hebben aan het
talentontwikkelingsprogramma zullen zich hier presenteren.
Andere ensembles voortkomend uit het hierboven beschreven coachingsprogramma zullen concerten
geven in verzorgingstehuizen en in wijkgerichte activiteiten. Op deze wijze wordt de sociale functie
van het festival nog verder verbreed. Bij concerten in verzorgingstehuizen zal de universele taal van
muziek voor troostende, helende en/of emotionele ontmoetingen kunnen zorgen. Door met jeugdige
musici uit de stad te werken en zich ook te verbinden met de ouderen, zieken en gehandicapten
neemt September Me actief deel aan het sociale leven in Amersfoort en omgeving en verkleint ze de
afstand tussen kunst en maatschappij.
Concreet: minimaal 4 concertpresentaties in het programma ‘Keistad Karavaan’ en 5-10 concerten in
verzorgingstehuizen.

8. POSITIONERING EN INBEDDING IN DE OMGEVING; ONDERNEMERSCHAP
A. ALGEMENE ORGANISATIE EN CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP
September Me heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een professionele organisatie. In toenemende mate zal
worden ingezet op het vergroten en verbreden van het publieksbereik, het versterken van het
financieringsmodel en het versterken van de organisatie door samenwerking.
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Zakelijke doelstellingen 2020
Versterken van het financieringsmodel
• meer betalend publiek bereiken door een grotere zichtbaarheid – toename aantal bezoekers met 15%
naar 2500 bezoekers waarvan 1600 betalende en 900 bezoekers van en deelnemers aan het
randprogramma en de activiteiten van September Me Meer.
• eigen inkomsten verhogen en een breed publiek bereiken door een gedifferentieerd prijsbeleid te
voeren.
• Het uitbreiden van de private donaties door een ‘club van 30’ op te richten, Hierin worden bijdragen
voor een periode van 5 jaar vastgelegd, waardoor de continuı̈teit in de private bijdragen is
gewaarborgd.
• een gezonde financieringsmix met bijdragen van fondsen, private personen en bedrijven
Samenwerking is voor September Me de sleutel om haar doelstellingen te bereiken:
• Het spelen van een actieve rol in de stad samen met Flint, De Lieve Vrouw, Scholen in de Kunst,
Holland Opera, Spoffin, Amersfoort Jazz en vele anderen.
• Het vergroten van de diversiteit van publiek en deelnemers door van talentontwikkeling, community
projecten, wijkgerichte activiteiten en concerten in verzorgingstehuizen in samenwerking met
Scholen in de Kunst, ArteGanza, De Vrolijkheid, Society in Motion, Wij Doen Mee, AZC Amersfoort en
anderen.
• Het spelen van een actieve rol in de regio samen met partners in het Utrechts Festival Overleg zoals
Gaudeamus Muziekweek, Dutch Harp Festival, Nederlands Vioolconcours en anderen.
• Het uitwisselen van kennis en expertise in samenwerking met landelijke klassieke muziekfestivals en
andere partners als lid van De Verenigde Podiumkunstenfestivals zoals Cello Biënnale, Wonderfeel,
Strijkkwartet Biënnale, Delft Chamber Music Festival en anderen.
Organisatiestructuur
Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Amersfoort is de rechtspersoon achter September Me. De
stichting werkt volgens het bestuur-directiemodel. Voor de samenstelling van het bestuur en comité van
aanbeveling verwijzen we graag naar de website van September Me. Het festival wordt ondersteund door
actieve Vrienden. De organisatie beschikt over enkele tientallen vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om
tijdens het festival taken uit te voeren.
De organisatie bestaat uit ervaren personen van een overwegend jongere generatie:
Artistieke leiding - Ragazze Quartet
Zakelijke leiding - Roland Spekle
Randprogrammering – Nichon Glerum
Productieleiding - Corine Overvest (voorheen van Orkater) en Feline Schoonhoven
Marketing – Nora Hulsink (September Me) en Donata van Asselt (Flint)
Monitoren en evalueren
Het bestuur zal in samenspraak met de directie (artistiek, zakelijk) het festival monitoren. Hierin wordt het
artistieke, zakelijke, productionele en marketingbeleid doorgenomen wordt. Dit proces vindt standaard 4 keer
per jaar plaats en neemt in frequentie toe in de aanloop naar het festival. Het bestuur, stevig geworteld in de
culturele sector in Amersfoort, speelt een verbindende rol. Met specifieke vragen wordt het Comité van
Aanbeveling benaderd om meer expertise in de organisatie te verankeren. Publieksonderzoek is tevens een
belangrijk instrument voor evaluatie en aanscherpen van beleid.
B. POSITIONERING EN SAMENWERKING
Met een actueel programma waarbij klassieke muziek de grenzen met andere disciplines aftast, neemt
September Me een onderscheidende positie in en biedt het een aanvulling op reeds bestaande festivals en
initiatieven op het gebied van kamermuziek. Daarbij maakt zij programma’s voor verschillende doelgroepen,
spreekt ze een breed, landelijk verspreid publiek aan en speelt ze een dynamische rol in het idioom van de
klassieke muziek.
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Stedelijke en regionale positionering
Amersfoort is een stad in transitie. Sinds de stad in 1980 werd aangewezen als groeistad is het aantal
inwoners toegenomen van 75.000 tot 155.000. In 2030 zal de stad naar verwachting 180.000 inwoners tellen.
Met deze snelle ontwikkeling heeft het culturele aanbod geen gelijke tred kunnen houden. Onderzoek wijst uit
dat met name het aanbod van klassieke muziek en culturele festivals met een landelijke uitstraling achter blijft
bij die in vergelijkbare steden.
Het is dan ook verheugend dat de Gemeente Amersfoort zich in de Cultuurvisie 2030 uitspreekt voor een
inhaalslag en schaalsprong op dit gebied. Om de landelijke zichtbaarheid van het culturele aanbod bij de
cultuurliefhebbers te vergroten en een dynamiek te creëren in de stad en regio werkt September Me nauw
samen met andere podiumkunstorganisaties in Amersfoort (Flint, Scholen in de Kunst, Holland Opera, De
Lieve Vrouw, Amersfoorts Jeugd orkest, e.a.) en met andere podiumkunstfestivals in de stad (Spoffin,
Amersfoort Jazz e.a.). Daarbij profileert September Me zich op nationaal niveau (De Verenigde
Podiumkunstenfestivals) en regionaal niveau (Utrechts Festival Overleg) en heeft het de ambitie om, in
samenwerking met partners, de bezoekersstroom om te draaien en een landelijk publiek te bereiken voor
haar festival, vanzelfsprekend naast een stedelijk en regionaal publiek.
Met een eigentijdse signatuur waarin de grenzen met andere disciplines worden opgezocht heeft September
Me een aanvullend artistiek profiel ten opzichte van de reguliere klassieke muziekprogrammering in Flint.
September Me en Flint gaan in de komende jaren nog intensiever samenwerken met als doel de
gecomponeerde muziek in haar volle diversiteit te tonen: van hoogstaand klassiek naar avontuurlijk en
vernieuwend.
Met September Me Meer – rand- en contextprogramma, talentontwikkeling, community projecten en concerten
in verzorgingstehuizen - speelt de organisatie door het jaar heen ook een verbindende rol, creëert ze een
grotere betrokkenheid met haar publiek en vergroot ze haar publieksbereik binnen en buiten Amersfoort.
Landelijke positionering en samenwerking
September Me stelt zich ten doel om in de komende jaren uit te groeien tot een toonaangevend festival met
landelijke zichtbaarheid. Met hun toegankelijke karakter, de diversiteit van het programma en het kwalitatief
hoogwaardige aanbod zijn de Cello Biënnale en Wonderfeel inspiratiebronnen.
Met haar artistieke profiel – jonge musici, op het kantelpunt van hun carrière, die over de grenzen van de
eigen muziek de verbinding willen aangaan met andere stijlen en disciplines – onderscheidt September Me
zich van andere festivals in het land.
September Me is aangesloten bij de Verenigde Podiumkunstfestivals. Samen met de grote landelijke festivals
(Oerol, Holland Festival, Boulevard, etc.) worden formats ontwikkeld om nieuw publiek te trekken (b.v. Geef
een Toegift) en wordt kennis uitgewisseld met als doel de innoverende rol van de festivals aan te scherpen.
9. MARKETINGPLAN SEPTEMBER ME 2019
Terugblik vorige editie
Met 2280 bezoekers en deelnemers is het publiek dat September Me bereikte in 2018 met 50% gegroeid t.o.v.
van het jaar ervoor. De landelijke en regionale pers heeft ruimte aandacht gegeven aan het festival, getuige
recensies en voorbeschouwing in NRC (4 sterren), Volkskrant, Trouw en AD. De sterk toegenomen aandacht
van het publiek en de nationale pers onderstreept de onderscheidende positie, de hoogwaardige kwaliteit en
het toegankelijke karakter van het festival.
Publieksonderzoek
Publieksgroei en het betrekken van een divers publiek is een van de belangrijkste doelstellingen van
September Me en door publieksonderzoek kan zij dit proces optimaal monitoren. Daaruit bleek dat 65% van
de bezoekers afkomstig is uit de provincie Utrecht en 35% daarbuiten. Opvallend is het hoge percentage
herhaalbezoeken: 40% van de bezoekers bezochten het festival voor de tweede keer.
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Marketingstrategie September Me
De marketingstrategie van September Me richt zich op twee pijlers:
- Het creëren van een grotere mate van betrokkenheid van de vaste bezoekers en ze ambassadeur van
het festival te maken
- Het bereiken van nieuwe doelgroepen en het vergroten van de zichtbaarheid
September Me is hard op weg om uit te groeien tot een toonaangevend festival met landelijke zichtbaarheid.
September Me wil naast de vaste kern bezoekers (40% van de bezoekers van 2018 bezocht het festival voor de
2e keer) ook nieuwe publieksgroepen (jonger, minder ingewijd in de klassieke muziek, cultureel divers)
aanspreken en een meer landelijke bekendheid met het festival vergaren. Publieksonderzoek wijst uit dat
35% van de bezoekers meerdere concerten bezoekt. De marketingcampagne van September Me is niet alleen
gericht op zoveel mogelijk tickets verkopen voor komende festivaleditie, maar ook op het genereren van meer
naamsbekendheid. Dit om meer duurzame betrokkenheid bij het festival te creëren in zowel de aanloop van
het festival als in de maanden na het festival.
September Me presenteert kamermuziek op een frisse, eigentijdse wijze, zowel in de programmering als de
branding en communicatie van het festival. De interdisciplinaire benadering in de programmering (met
kamermuziek als uitgangspunt) biedt veel kansen om naast het kamermuziekpubliek een breed, jonger en
meer (cultureel) divers publiek bij het festival te betrekken. De context waarbinnen de programma’s worden
gecommuniceerd is hierbij essentieel.
In het kader van het festivalthema ‘In de Geheime Tuin’ zullen we ons in de marketing sterk richten op de
relatie met de natuur en actuele thema’s als klimaatverandering en het streven naar duurzaamheid centraal
stellen. Liefhebbers van kamermuziek zullen we verrassen de muziek te belichten vanuit dit maatschappelijk
relevante perspectief. Thema’s als de omgang met natuur, klimaatverandering en duurzaamheid bieden ons
ook de mogelijkheid om een breed publiek aan te spreken dat zich hierbij betrokken voelt. Om de juiste
doelgroepen te kunnen benaderen, gaan zijn we in gesprek met nieuwe (maatschappelijke) partners die
toegang hebben tot specifieke netwerken.
In de nieuw te ontwikkelen beeldtaal van September Me (website, flyers, posters) wordt het thema
gevisualiseerd zodat inzichtelijk wordt gemaakt waar ‘In de Geheime Tuin’ binnen de verschillende
programma’s uit bestaat.
Met het festival in 2019 met als thema ‘Smeltkroes’ heeft September Me zich sterk gericht op het bereiken van
een cultureel divers publiek. Het betrekken van een publiek met een afstand tot een cultuur is een belangrijk
thema dat September Me onderschrijft. Met verschillende activiteiten zullen we ons blijven richten op het
betrekken van deze doelgroepen.
De marketing en publiciteit vindt in nauwe samenwerking met Flint samen. September Me draagt zorg voor de
marketing en publiciteit en richt zich op nieuwe doelgroepen (jong, oud, afstand tot cultuur, (cultureel)
divers) en op een landelijk publiek. Flint is als geen ander in staat de bezoekers in de stad en regio te bereiken.
Doelgroepen
September Me richt zich op de volgende vijf publieksgroepen:
1. De huidige bezoekers/deelnemers/volgers van September Me
2. Een breed landelijk verspreid cultureel bewust publiek.
Wij zien het als uitdaging om binnen deze publieksgroep juist ook de jongere doelgroep tussen de 25 en 45
jaar aan te spreken.
“De liefde voor de klassieke muziek brengen we altijd over op een wijze die de actualiteit en tijdsgeest
weerspiegelt, met in het achterhoofd een publiek van enthousiaste leeftijdgenoten. Programma’s waarin de
raakvlakken tussen muziek en theater worden opgezocht spreken zowel een jongere doelgroep aan als een
avontuurlijk ingesteld theaterpubliek.” – Ragazze Quartet.
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3. Een brede (minder in podiumkunsten ingewijde) groep mensen uit de stad en regio Amersfoort, waaronder
ouders en kinderen.
4. Een (cultureel) divers publiek uit de stad en regio Amersfoort
5. Een maatschappelijk bewust publiek dat betrokken is bij thema’s als de natuur, klimaat en duurzaamheid
6. De achterban van het Ragazze Quartet en de geprogrammeerde (mid-career) artiesten op het festival.
Marketingdoelstellingen
Voor 2020 heeft September Me de volgende marketingdoelstellingen geformuleerd:
1. Aantal Bezoekers
· 1600 verkochte kaarten voor hoofdprogramma September Me (kaartverkoop via Flint)
- 900 deelnemers en bezoekers voor September Me Meer (rand- en contextprogramma,
talentontwikkeling, community projecten, concerten in verzorgingstehuizen, previews en ‘pop up'concerten)
2. Landelijke, regionale en lokale bekendheid van het festival verhogen
· Meer aandacht in landelijke media voor September Me
· September Me werkt samen met andere podiumkunstfestivals in de stad om de zichtbaarheid van de
cultuur te vergroten
- Focus op de regio, met name op de stad Utrecht. Duurzame relaties met festivals als het
Internationaal Kamermuziekfestival, Dutch Harp Festival, Gaudeamus Muziekweek, Internationaal
Vioolconcours opbouwen
3. Betrokkenheid in Amersfoort vergroten
·
Meer aandacht voor actieve deelname (talentontwikkeling, community projecten, concerten in
verzorgingstehuizen, randprogramma) aan September Me / September Me Meer door bewoners van
Amersfoort en regio (nieuw in 2020: deelname Amersfoortse musici aan grootschalig
slagwerkspektakel, deelname Amersfoorts Jeugdorkest in interactieve voorstelling, Amersfoorts
talent presenteert zich op het festival)
·
5 ambassadeurs van het festival (met grote achterban in Amersfoort of landelijk) – gekoppeld aan
doelgroepen
·
Marketing-samenwerking met Flint verder intensiveren zodat we optimaal kunnen profiteren van
elkaars netwerken/achterban
·
Zichtbaarheid Ragazze Quartet in Amersfoort vanuit hun rol als artistiek leiders/ambassadeurs
vergroten.
4. Groei publieksbestand
·
Online achterban (Nieuwsbrief, Facebook, Instagram, etc.) door laten groeien door duidelijke,
herkenbare contentstrategie met de nieuwe website als basis.
Ad 1. Kaartverkoop
Hierin zien wij de volgende onderverdeling binnen de doelgroepen.
1. De huidige liefhebbers/volgers van September Me (40%)
2. Een breed landelijk cultureel bewust publiek (25%)
3. Een brede (minder in podiumkunsten ingewijde) groep mensen uit de stad en regio Amersfoort (20%)
4. De achterban Ragazze Quartet en van de geprogrammeerde musici op het festival (15%)
Ad 2. Meer lokale en landelijke bekendheid voor September Me
Landelijk
- 4 of 5 aankondigingen of voorpublicaties in landelijke bladen
- 1 à 2 tv-optredens in De Nieuwe Maan/ Podium Witteman / Pauw / DWDD
- Interviews en uitzendingen op Radio 1, Radio 4
- Aankondigingen of lezersacties in Glossys (LINDA, Flow, JAN, LUISTER)
- Aankondigingen of lezersacties op doelgroepspecifieke (online) platforms: Luister, Klassieke Zaken,
Klassiek Magazine en eveneens media met betrokkenheid bij klimaat en natuur
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Lezersactie in samenwerking met SPOOR / Amersfoortse Courant
Het inzetten van doelgroep-ambassadeurs (n.t.b.)

Regionaal
September Me is lid van het Utrechts Festival Overleg (UFO). Dit netwerk biedt ons de mogelijkheid om onze
marketing ook specifiek op Utrecht te richten. Het Internationaal Kamermuziekfestival, TivoliVredenburg
(kamermuziekserie) of de Zeister Muziekdagen zijn interessante samenwerkingspartners in dezen. In overleg
met deze partijen gaan we onderzoeken elkaar kunnen ondersteunen in het bereiken van (nieuw) publiek. De
eerste gesprekken zullen in februari 2019 gevoerd worden zodat we zo snel mogelijk tot concrete actiepunten
kunnen komen zodat we kunnen starten met het opbouwen van een duurzame relatie
Lokaal
- September Me wil de band met Citymarketing Amersfoort blijven versterken door opnieuw met hen
samen te werken in de campagne. We betrekken Amersfoort City Marketing bij de geplande
September Me preview in april 2020 en geven samen met hen een arrangement vorm (passepartout
September Me, 2x hotelovernachting + activiteit in Amersfoort buiten het festival om)
- lezersactie in samenwerking met de Amersfoortse Courant
- etalages van de lokale boekhandel, bladmuziekhandel, de bibliotheek worden overgenomen door
September Me in samenwerking met vormgever van het festival.
- September Me Meer activiteiten en samenwerking met instellingen als Scholen in de Kunst, Flint,
Spoffin, Amersfoort Jazz, De Lieve Vrouw.
We onderscheiden de volgende programmalijnen:
- klassieke topconcerten (een landelijk verspreid cultureel bewust publiek. Ambassadeur: n.t.b.
- familie events (Een brede, minder in podiumkunsten ingewijde groep mensen uit de stad en regio,
waaronder ouders en kinderen). Ambassadeur: n.t.b.
- muziektheater en eigentijdse voorstellingen (een breed in cultuur geïnteresseerd publiek).
Ambassadeur: n.t.b.
Ad 3. Betrokkenheid in Amersfoort vergroten
In de (rand)programmering van het festival worden programma’s en workshops opgezet voor musici en
kunstenaars in Amersfoort. Onder hen willen we de vijf ambassadeurs betrekken om de bekendheid van het
festival in Amersfoort te vergroten door hen te interviewen en hun festival top 3 samen te stellen. Daarnaast
organiseren we aanloop naar het festival –april 2020- opnieuw een preview om medewerkers, vrijwilligers,
vrienden en ambassadeurs eerder te betrekken bij de programmering van het festival. Daarnaast zullen er tal
van previews, surprise concerten en pop up momenten plaatsvinden om op onnadrukkelijke en speelse wijze
het festival te presenteren.
Ad 4. Groei publieksbestand van September Me
Naast de wens meer tickets voor het festivals te verkopen en meer mensen te bereiken, wil September Me ook
meer mensen aan zich binden voor volgende festival edities. Des te meer omdat blijkt dat een groot deel van
onze bezoekers bereid is het festival meer dan één keer te bezoeken:
Nieuwsbrief:
van 815 inschrijvingen naar 1200 inschrijvingen.
Facebook:
van 865 volgers naar 1250 volgers.
Instagram:
groei naar minimaal 500 volgers in 2020
Voor komende edities willen we het Vriendenbestand van September Me gaan uitbreiden. Hiervoor wordt een
strategie worden ontwikkeld voor de langere termijn. In 2020 zullen we de ‘Club van 30’ starten, waarbij
betrokken vrienden zich met een meerjarige donatie aan de organisatie verbinden. Ook zullen we nieuwe
leden verwelkomen in het Comité van Aanbeveling die als ambassadeur zichtbaarheid aan het festival zullen
geven.
Samenwerkingen
In de marketing en pr van het festival wordt samengewerkt met de diverse samenwerkingspartners in de stad
en regio, waaronder Flint, Scholen in de Kunst, Holland Opera, De Lieve Vrouw, Amersfoorts Jeugd Orkest,
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indebuurt033, Amersfoort City Marketing, Publicity Company, Stichting de Vrolijkheid (AZC), Eemhuis,
Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht, Nederlands Vioolconcours, Wonderfeel en andere partners in de
stad en regio.
September Me werkt samen met verschillende zalen en festivals in de stad met als doel een dynamiek in de
cultuur teweeg te brengen en de zichtbaarheid te geven.
Nationaal of stedelijk bekende (doelgroep) ambassadeurs introduceren programmalijnen in het festival bij
verschillende publieksgroepen.
Ook zetten we in op het zoeken van doelgroepspecifieke partners. In het kader van het festivalthema ‘In de
Geheime Tuin’ zullen we de samenwerking zoeken met maatschappelijke partners met natuur en
duurzaamheid hoog in het vaandel.
Flint en September Me presenteren meerdere evenementen door het jaar heen (September Me Meer) die tot
doel hebben de geïnteresseerde achterban door het jaar heen vast te kunnen houden en om nieuw publiek
voor September Me te kunnen bereiken. De organisaties versterken elkaar hiermee.
Communicatiemiddelen
Website
Voor de festivaleditie in 2018 maakten we in samenwerking met HOAX een nieuwe website. Deze website
biedt voldoende ruimte aan het hoofdprogramma én het rand- en contextprogramma en via filters en blogs
kunnen we onze bezoekers gidsen in het programma. Elk programma-onderdeel heeft een eigen
landingspagina, waardoor we nog gerichter marketingcampagnes kunnen opzetten. De website is zodanig
ingericht dat het ruimte biedt aan de thematiek van het festival, maar met kleine aanpassingen in achtergrond
en beeldmateriaal aangepast kan worden aan een nieuw thema.
Social Media en Online Marketing
Voor de komende editie van September Me zullen Facebook en Instagram de belangrijkste social mediainstrumenten blijven om zoveel mogelijk de huidige fans te betrekken bij de programmering van het festival
en nieuwe fans te verleiden het festival te volgen.
Hiervoor wordt zoveel mogelijk unieke content gecreëerd: een korte video festivaltrailer, korte interviews
met de geprogrammeerde artiesten van het festival (die zij weer kunnen delen), verhalen van de
ambassadeurs van het festival, foto’s en videoreportages van het festival. Belangrijk in het vergroten en
behouden van de achterban van September Me zijn de samenwerkingspartners van wie we vragen zoveel
mogelijk content te delen. Daarnaast zullen we met een advertentiebudget ook weer Facebook en Instagramadvertenties inzetten om specifieke doelgroepen te bereiken.
Met het creëren van Spotify Playlists op het account van Ragazze Quartet willen we ook de online luisteraars
van Ragazze betrekken bij de programmering van September Me.
Voor September Me 2018 hebben we i.s.m. radiomaker Jan Paul de Bondt (o.a. VPRO Nooit Meer Slapen, 2DOC)
een eerste September Me podcast-aflevering ontwikkeld. Dit idee willen we voor 2020 verder gaan uitwerken.
De serie wordt via onze eigen kanalen gedeeld, maar we zetten ook in op een samenwerking met de regionale
radiozender EVA.
Previews September Me
Vanaf april 2020 organiseren we in Flint of op andere bijzondere locaties in Amersfoort previews op
September Me met live-muziek. Hiermee betrekken we onze partners, medewerkers en vaste achterban eerder
bij het programma van September Me. Afgelopen edities is gebleken dat de zomervakantie de pr- en
marketingcampagne rondom het festival gedurende een langere periode nagenoeg stil legt. Het is belangrijk
om dan in mei/juni 2020 én vanaf de derde week van augustus weer belangrijke piekmomenten in aandacht
voor het festival te creëren. De invulling van deze preview wordt in februari 2020 voorbereid en
geprogrammeerd door het Ragazze Quartet.
Emailing
Vanaf februari 2020 zal iedere maand een emailing worden verstuurd naar de achterban van September Me.
Door early bird-acties en / of het delen van actiecodes voor aantrekkelijke aanbiedingen via
samenwerkingspartners worden mensen al vroeg verleid zich voor de nieuwsbrief van September Me in te
schrijven. Het aanmelden voor de nieuwsbrief van September Me wordt in alle uitingen van het festival actief
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gestimuleerd. In de nieuwsbrief zullen regelmatig ook de activiteiten voor de Vrienden van het Festival
worden benoemd.
Drukwerk: Programmaboekje, Posters / Flyers en Banners
Het drukwerk van September Me is met name gericht om het de inwoners van Amersfoort en omstreken bij
het festival te betrekken en festivalgangers zoveel mogelijk te informeren over het programma. Naast een A0,
A2 posterronde, flyer/programmaboekje-ronde met een professionele distributeur wordt er gewerkt met
vrijwilligers om zoveel mogelijk zichtbaar te zijn in de stad en regio. Tevens wordt er door HOAX een
vriendenflyer ontworpen waarmee alle manieren om het festival te steunen inzichtelijk worden gemaakt.
Pers
Komende editie werken we opnieuw samen met Publicity Company voor de persbenadering van September
Me. Voor de start van de kaartverkoop zullen alvast de festivalhighlights met de achterban én de pers worden
gecommuniceerd, zoals het internationale programma, slagwerkspektakel Inuksuit, interactief programma
Tin Men & the Telephone en Amersfoorts Jeugdorkest. In het voorjaar wordt zoveel mogelijk ingezet op
redactionele aandacht in de vorm van interviews en aankondigingen van de (hoogtepunten in de)
programmering. Vanaf begin mei zullen meer programma’s specifiek worden uitgelicht naar de pers.
Daarnaast vormt het thema van het festival -In de Geheime Tuin- ook een aanknopingspunt naar media buiten
de muziek, bijvoorbeeld actualiteitenprogramma's op Radio 1 of televisieprogramma’s De Nieuwe Maan,
Podium Witteman, PAUW en DWDD.
Prijsbeleid
September Me voert een gedifferentieerd prijsbeleid, dat haar in staat stelt een laagdrempelig karakter te
behouden. Zo zijn de onderdelen van de programmering gericht op jeugd/participatie met verschillende
kortingstarieven toegankelijk en kan ons publiek voor mensen met een kleine beurs een extra kaartje kopen
via het initiatief Geef een Toegift. Voor de onderdelen waar een publiek van liefhebbers verwacht mag worden,
gelden toegangsprijzen die marktconform zijn.
Gemiddeld liggen de toegangsprijzen voor de reguliere programma’s tussen de € 15,- en € 25,-. Dit is in lijn
met de afgelopen festivaledities. Studenten en leden van AJO betalen een kortingsprijs (korting hangt af van
programma). Bezoekers van concerten worden gestimuleerd om meerdere concerten te bezoeken door
middel van passepartouts en / of aantrekkelijke korting bij twee of meer concerten. Hiervoor worden op basis
van het programma en thema aantrekkelijke combinaties van programma’s aangeboden (zoals de combinatie
Yoga, diner, concert of Bartók Pubquiz + diner + openingsconcert). Voor de festival highlights zullen
aantrekkelijke early bird-acties worden opgezet voor vaste bezoekers van het festival en de achterban van de
samenwerkingspartners van September Me. Tot slot worden er i.s.m. Amersfoort City Marketing
arrangementen aangeboden: passepartout September Me, 2x hotelovernachting + activiteit in Amersfoort
buiten het festival om.
Geef een Toegift
Met name om jongere bezoekers, zoals studenten, en een cultureel meer divers publiek te trekken, heeft
September me zich in 2018 aangesloten bij Geef een Toegift. Dit is een gezamenlijk initiatief van
podiumkunstenfestivals in Nederland waarbij het publiek wordt gevraagd mensen met een kleinere beurs de
mogelijkheid te bieden gratis (of met korting) een concert te bezoeken. Voor de festivaleditie 2020 bieden wij
ons publiek de mogelijkheid om een extra ticket te kopen voor specifieke concerten en voorstellingen. Om
mensen te verleiden een extra kaartje te kopen, zullen de Geef een Toegift-tickets goedkoper zijn dan de
reguliere tickets. De gekochte Geef een Toegift-tickets komen via onze regionale partners terecht bij mensen
die graag het festival willen bezoeken maar niet voldoende middelen hebben om een kaartje te kopen.
De Vrienden
Er worden binnen het festival speciale activiteiten voor de Vrienden georganiseerd, bijvoorbeeld een meet &
greet, een extra inleiding + welkomstdrankje. Deze activiteiten worden zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt via
de nieuwsbrief, social media en website om meer mensen te verleiden Vriend te worden. In februari 2020
wordt er een speciale vriendenflyer gedrukt met een overzicht van de verschillende mogelijkheden om het
festival te steunen.
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September Me-pas / We Are Public
Vanuit de wens van September Me en Flint om de samenwerking te intensiveren, is het idee ontstaan om in
gesprek te gaan over een September Me-pas (naar voorbeeld van We Are Public en Red Sofa), die bezoekers
door het jaar heen toegang geeft tot een selectie programma’s op het gebied van klassieke muziek en
muziektheater in Amersfoort. Het idee is om de pas heel laagdrempelig te houden (bijvoorbeeld 5 concerten
voor 45,- en 10 concerten voor 80,-) en bezoekers te stimuleren om juist ook concerten en voorstellingen te
bezoeken die wat onbekender zijn. Onze huidige en toekomstige Vrienden kunnen we betrekken door hen
beginnerspassen te laten kopen en te doneren aan hun jongere netwerk. Bedrijven in Amersfoort kunnen we
aansporen om ook voor hun medewerkers zo'n pas te kopen. De intentie is om het concept en het programma
van het seizoen (20/21) te presenteren tijdens September Me 2020. De gesprekken over de ontwikkeling en
uitvoering van dit idee worden in februari 2020 gevoerd.
September Me een voorstelling selecteren die we middels We Are Public zullen aanbieden.
10. EEN TOELICHTING OP DE FINANCIËLE GEGEVENS EN ONLINEFORMULIER
De begroting van September Me 2020 is in grote lijnen gelijk aan de begroting van 2019. Op het gebied van de
lasten is ervoor gekozen om meer middelen toe te kennen aan (1) het internationale karakter van het
programma (2) De marketing en publieksbereik en aan (3) Talentontwikkeling, community projecten en
programma’s waarbij we de actieve betrokkenheid zoeken van deelnemers en bezoekers. Met de verdere
ontwikkeling van het festival beogen we de materiële lasten gelijk te houden of indien mogelijk terug te
brengen ten opzichte van de begroting van 2019.
Op het gebied van de baten wordt ingezet op een groei van de publieksinkomsten van minimaal 15%. Ook
wordt in 2020 gestart met de ‘club van 30’, een groep betrokken vrienden die het festival meerjarig
ondersteunen. Flint heeft zich ontwikkeld tot een steunpilaar van het festival.
LASTEN
Beheerlasten
Beheerlasten materieel: de overhead houden we bewust beperkt tot financiële administratie en
kantoorkosten.
Activiteitenlasten personeel
Uitkoopsommen professionele podiumkunstvoorstellingen: er wordt geïnvesteerd in een hoogwaardig
programma, grootschalige projecten waaraan jonge (Amersfoortse) musici kunnen deelnemen en, voor het
eerst in 2020, een internationaal programma.
Uitkoopsommen overige programmering: dit onderdeel is gericht op September Me Meer: het rand- en
contextprogramma, talentontwikkeling, educatie en de concerten in verzorgingstehuizen. Het
randprogramma kennen we meer gewicht toe en beschouwen we als een volwaardig onderdeel van het
programma.
Tijdelijk personeel: een professionele organisatie is essentieel. Met name in de marketing en publieksbereik
wordt geïnvesteerd.
Educatieve activiteiten: deze zijn opgenomen onder ‘Uitkoopsommen overige programmering’.
Activiteitenlasten materieel
Locatiekosten: Flint biedt ‘om niet’ alle zalen en ruimten van het pand aan. Om deze betrokkenheid zichtbaar
te maken is een bedrag van € 15.875,- voor de huur locatie opgenomen. Voorts zijn onder deze post
personeelskosten techniek, e.d. opgenomen.
Overige programmakosten: aanvullende kosten techniek, essentieel gezien het multidisciplinaire karakter van
het festival, en ontwerp ontmoetingsruimte hoofdlocatie.
BATEN
Eigen inkomsten
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Publieksinkomsten: met een programma met (inter)nationale topmusici verwachten we een groei van het
aantal bezoekers en een toename van de opbrengsten uit kaartverkoop van 15% ten opzichte van de
voorgaande editie.
Horeca: de exploitatie van de horeca is in handen van de hoofdlocatie.
Sponsorinkomsten: we richten ons met name op sponsoring in natura.
Vergoedingen uit samenwerking: Flint brengt ‘om niet’ de hoofdlocatie in. Om dit zichtbaar te maken zijn de
huurkosten van de locatie evenals een bijdrage van gelijke hoogte opgenomen. Daarnaast zet Flint gedurende
een langere periode haar marketingafdeling in. Deze inbreng is niet zichtbaar gemaakt in de begroting en
dekkingsplan.
Particulieren: met de nieuw op de richten ‘Club van 30’ beogen we in 2020 de basis te leggen van een groep
betrokken vrienden die het festival meerjarig ondersteunen.
Private fondsen: Om de ambities waar te kunnen maken, vragen wij de steun van verschillende private
fondsen.
Eigen inkomsten: het tijdelijk personeel zal een deel van haar tijd ‘om niet’ inbrengen, hetgeen in de begroting
inzichtelijk is gemaakt.
Subsidie Gemeente: de Gemeente Amersfoort heeft September Me een meerjarige subsidie 2017-2020
toegekend. Ook wordt projectondersteuning bij de Gemeente aangevraagd.
11. AANVRAAG PROJECTSUBSIDIE
September Me is voornemens een aanvraag voor een aanvullende projectsubsidie bij de Gemeente Amersfoort
in te dienen. Deze aanvraag zal onder andere betrekking hebben op de internationalisering van het festival en
op de totstandkoming van het grootschalige project Inuksuit, waarin talentontwikkeling en het opbouwen van
een community een belangrijke rol spelen. Beiden zijn dit grootschalige projecten die aanvullend zijn aan het
oorspronkelijke meerjarenplan. Ze tonen mede de ontwikkeling van September Me naar een landelijk
aansprekend festival met een sterke worteling in de stad en regio.
De aanvullende projectaanvraag zal tevens richten op het verankeren van het festivalthema, de relatie tot de
natuur en actuele thema’s als duurzaamheid en klimaatverandering, in de context van het festival met
randprogrammering en specifieke activiteiten. De activiteiten komen ten goede aan het toegankelijke karakter
van het festival en de betrokkenheid van het publiek.
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