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Café Classique & Opera: Drie zangeressen proberen scepticus Mike Boddé te overtuigen van de
schoonheid van opera.
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1. Inleiding
De stichting Muziek buiten de Concertzaal is opgericht in 2012 met als algemene doel het
vergroten van de toegankelijkheid en het publieksbereik van klassieke (kamer)muziek.
Klassieke muziek wordt door veel mensen, vooral jongeren, als ontoegankelijk ervaren en
geassocieerd met ernst, een gewijde sfeer en een formele omgeving. De drempel om
klassieke muziek te beluisteren of concerten bij te wonen is groot.
De initiatiefnemers van de stichting, cellist Leonard Besseling en violiste Myrthe
Helder, menen dat het ook anders kan. Door kamermuziek van het hoogste niveau in te
bedden in concerten waarbij ook andere kunstuitingen (als film, opera, poëzie of dans) een
rol spelen, wordt de muziek begrijpelijker en toegankelijker. En door deze voorstellingen te
houden in een informele setting en op onverwachte en makkelijk toegankelijke locaties (zoals
in debatcentra, cafés of in de open lucht), wordt een sfeer geschapen waarbij iedereen, jong
en oud, zich thuis kan voelen. Het café-karakter van de concerten leent zich bovendien om
de muziekuitvoering te combineren met eten & drinken voor of tijdens de voorstelling en
met ander vermaak als dansen achteraf. Iets dat van oorsprong ook bij het ontstaan van de
kamermuziek vaak het geval was.
Door het gegarandeerd hoge niveau van de musici enerzijds en de speelse en
informele opzet van de optredens anderzijds hebben de afgelopen jaren zowel ervaren
muziekliefhebbers als een nieuw, veelal jonger, publiek hun hart verpand aan de stichting:
als regelmatig bezoeker van de concerten en als ‘vriend’ c.q. donateur. In de korte tijd van
haar bestaan heeft de stichting Muziek buiten de Concertzaal zich met een brede
programmering weten te verankeren in het Amsterdamse klassieke muziekleven. De
groeiende belangstelling van de zijde van het publiek en de positieve aandacht in de media
hebben het bestuur en de artistiek leiders van de stichting doen besluiten haar activiteiten
niet alleen voort te zetten maar deze waar mogelijk ook te intensiveren en uit te breiden met
nieuwe initiatieven.
De activiteiten van de stichting hebben tot nu toe bestaan uit de volgende onderdelen:
A. de concertreeks Café Classique i.s.m. de Rode Hoed
B. de Muzikale Kroegentocht
C. incidentele concerten en overige activiteiten
Met deze activiteiten beoogt de stichting een concrete en directe bijdrage te leveren aan de
toegang tot, de kennis van, en de waardering voor klassieke (kamer) muziek bij personen en
groepen, jongeren in het bijzonder, voor wie klassieke muziek om welke reden dan ook tot
nu toe een onbetreden terrein is. Bestuur en artistiek leiders (tevens initiatiefnemers van de
stichting) hebben de overtuiging dat culturele ontwikkeling in belangrijke mate bijdraagt aan
het kunnen participeren in en bijdragen aan een hoogontwikkelde en beschaafde
samenleving.
Aangezien de concertreeks Café Classique verreweg het grootste deel van de
activiteiten beslaat en representatief is voor de ideële doelstellingen van de stichting als
geheel bestaat dit Beleidsplan hoofdzakelijk uit een uitgebreide schets en evaluatie van deze
activiteit tot nu toe (hoofdstuk 2). Aangegeven wordt wat de doelstelling en de opzet van
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Café Classique is, hoe zij door pers en publiek tot nu toe is ontvangen, welke musici eraan
hebben deelgenomen en hoe de financiering heeft plaats gehad. Ook wordt de plaats in het
veld en de toegevoegde waarde van het project aangeduid. Deze evaluatie levert de
bouwstenen voor het beoogde nieuwe programma. Daarbij komen ook de verschillende
aspecten aan de orde die dit programma mogelijk moeten maken, zoals de marketing en
communicatie en uiteraard de financiering (hoofdstuk 3).
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2. Café Classique 2013-2015
Café Classique wordt georganiseerd in samenwerking met De Rode Hoed, dat de ticketing, de
faciliteiten en de catering voor zijn rekening neemt. De inhoudelijke programmering is
geheel in handen van de artistiek leiders van de stichting Muziek buiten de Concertzaal,
Leonard Besseling en Myrthe Helder. Met steun van verschillende fondsen hebben vanaf
2013 tot en met 2015 in totaal 10 concerten plaats gevonden (zie de bijlage A. voor het
overzicht van alle concerten). Voor 2016 staan er 5 op de rol.

2.1. Filosofie en doelstellingen
Het luisteren naar klassieke muziek blijft voor velen lastig. Omdat veel mensen niet weten
hoe of waarnaar zij moeten luisteren, haken zij bij voorbaat vaak af. Toegankelijke en speelse
voorstellingen op het hoogste niveau, dat is wat de stichting aanbiedt met Café Classique in de
Rode Hoed. Een vernieuwend concertformat waarmee in de afgelopen twee succesvolle
seizoenen in toenemende mate een nieuw publiek bereikt kon worden. Een ‘Tempel zonder
Drempel’, waarin klassieke kamermuziek en andere kunstuitingen elkaar niet alleen
aanvullen maar ook versterken.
Om klassieke muziek vrij te maken van haar ‘moeilijke’ en wat stoffige imago, wordt
het publiek van Café Classique een aantal middelen aangereikt om het luisterproces te
vergemakkelijken:
*Het combineren van klassieke muziek met andere kunstuitingen
zorgt er als het ware voor dat de luisteraar een extra aanknopingspunt aangeboden krijgt om
beter te kunnen begrijpen wat er klinkt. In alle gevallen is een muzikale compositie het
uitgangspunt en wordt er vervolgens gezocht naar een bijpassende kunstuiting (poëzie, film,
dans, etc. ) die de ervaring van deze muziek aan de hand van een ander soort zintuiglijke
prikkel toegankelijker of begrijpbaarder kan maken. In de toelichting op de programmering
voor 2016 zal per editie nader worden aangegeven wat de meerwaarde is van de manier
waarop de betreffende andere kunstuitingen aan de muziek gekoppeld wordt.
* Het creëren van een informele atmosfeer
kan al met simpele en kleine veranderingen bereikt worden. De concertzaal wordt
omgetoverd tot Grand Café. Om sfeer van een echt Grand Café te creëren plaatsen wij ronde
tafeltjes tussen de stoelen in het publiek. Aan de zijkant worden sta-tafeltjes gedekt.
Duidelijke gangpaden moeten in het midden opengelaten worden, zó dat het voor iedereen
mogelijk is te allen tijde even naar de bar te lopen om een drankje te halen. Op het podium
geven de musici het goede voorbeeld, voor hen is een speciale bemande bar ingericht waar
zij tijdens de voorstelling voor het oog van het publiek een drankje kunnen bestellen
wanneer zij even niet spelen.
Van tevoren is er de mogelijkheid op het balkon aan lange tafels te dineren terwijl de
musici alvast iets spelen. De bar blijft open tijdens het concert. Tussen delen door mag het
publiek gewoon klappen en net als bij popmusici worden de instrumentalisten van de ‘band’
allemaal even voorgesteld. Na afloop van de voorstelling gaan de stoelen de zaal uit,
verruilen de musici op het podium hun plaats met een DJ en transformeert de avond in een
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feest waar jong en oud de dansvloer met elkaar deelt. Met deze brug naar populaire muziek
worden elementen uit de hedendaagse muziekcultuur in het concertformat van Café Classique
geïntegreerd. Eén van de belangrijkste pijlers van de stichting is immers klassieke muziek
voor een breed publiek bereikbaar te maken en de soul- en popmuziek zijn nu eenmaal de
dominante cultuurbeleving geworden na de Tweede Wereldoorlog.

De te spelen muziekstukken worden door de musici ingeleid aan de hand van een
anekdote of een persoonlijke voorliefde voor de compositie. De mogelijkheid om van tevoren
te kunnen eten en na afloop te kunnen dansen maken van Café Classique een sociaal
evenement waar het publiek de kans krijgt om elkaar en de musici een beetje te leren kennen.

2.2. De musici en presentatoren
De stichting Muziek buiten de Concertzaal is geen ensemble met vaste leden, met uitzondering
van cellist Leonard Besseling en violiste Myrthe Helder, die als artistiek leiders vast aan de
stichting verbonden zijn. Zij zijn ook de oprichters van de stichting. In de praktijk werken zij
met een grote poule van jonge talentvolle musici die met regelmaat uitgenodigd worden.
Daartoe behoren onder meer zangeres Laetitia Gerards, Pianoduo Scholtes-Janssens, pianist
Nicolas van Poucke, violisten Mathieu van Bellen, Marlene Hemmer en Sjaan Oomen,
altviolisten Dana Zemtsov, Emlyn Stam en Anna-Magdalena den Herder, celliste Ella van
Poucke, contrabassiste Uxía Martinez Botana en hoornist Rob van de Laar.
Daarnaast wordt van het begin ook samengewerkt met gerenommeerde musici met
meer ervaring. De filosofie van de stichting spreekt ook bestaande, gevestigde klassieke
muziekorganisaties aan, waardoor het regelmatig lukt om zeer vooraanstaande musici uit
hun gelederen deel te laten nemen aan concerten van de stichting. Toen de musici van
Camerata RCO, een ensemble bestaande uit leden van het Koninklijk Concertgebouworkest,
hun medewerking verleenden aan een opera-avond, sprak klarinettist Hein Wiedijk uit ‘met
veel plezier mee te spelen omdat de musici van hun ensemble graag aan het orkest en het publiek willen
laten zien dat zij open staan voor nieuwe initiatieven’.
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Niet alleen voor het publiek is het vaak een verademing dat klassieke muziek
ontdaan wordt van haar vaste etiquette, ook de musici en andere kunstenaars ervaren een
gevoel van bevrijding wanneer zij op de avonden van Café Classique meespelen. Dankzij deze
‘open mind’ van de gevestigde generatie musici is het zelfs gelukt internationale grootheden
als cellist Gary Hoffman, fagottist Bram van Sambeek, sopraan Judith van Wanroij en pianist
Jean-Claude Vanden Eynden bereid te vinden het podium te delen met de jonge musici. De
combinatie van (het enthousiasme en de grenzeloze ambitie van) de huidige generatie jong
talent met de ervaring en meesterschap van de gevestigde orde hebben ieder concert
gezorgd voor uitvoeringen van zeer hoge kwaliteit. En daarnaast trok de relatie die met
andere kunstuitingen wordt gelegd prominente vertegenwoordigers als dichter Ramsey
Nasr, cabaretier Diederik van Vleuten en schrijver Mirjam van Hengel. Als presentatoren
waren onder meer Mike Boddé, Floris Kortie en Arie Boomsma te gast, bij jong en oud
bekend door hun mediaoptredens.

De aantrekkingskracht die het concept van Café Classique blijkt te hebben op de bereidheid
van prominenten in de kunst om mee te werken aan de doelstelling van het vergroten van
het publieksbereik voor klassieke kamermuziek heeft zeker bijgedragen aan de groei van de
belangstelling voor deze concertreeks.

2.3 Plaats in het veld
Café Classique staat kortom voor een toegankelijke programmering en een setting die daarbij
past. Vrijwel alle concertgebouwen en orkesten in het land bekommeren zich om het
bereiken van nieuw publiek. Zij proberen dit niet alleen te doen door avontuurlijk te
programmeren maar ook door buitenmuzikale samenwerkingen aan te gaan, bijna altijd
7
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presenteren zij deze programma’s echter in de concertzaal. De naam van stichting Muziek
buiten de Concertzaal draagt in meest letterlijke zin de overtuiging uit van de artistiek leiders:
volgens hen is het om nieuw publiek te bereiken noodzaak hen op locatie te bereiken. Zo
spelen de musici niet alleen in de Rode Hoed maar ook in kroegen, in tenten in de open lucht
op het gloednieuwe festival Wonderfeel en aan de bar van het Compagnietheater in de
randprogrammering van het Grachtenfestival. Negatieve vooroordelen ten aanzien van
klassieke muziek zijn dikwijls gekoppeld aan specifieke concertzalen waar deze muziekvorm
gebezigd wordt.
Vaste rituelen die stammen uit een eeuwenoude traditie zorgen er hier voor dat klassieke
muziek door jongeren vaak gezien wordt als een uitstervende museumkunst. Café Classique,
een initiatief van jongeren voor jongeren, is daarin uniek dat zij de doelgroep weet te
bereiken op de locaties waar deze toch al graag komt. Door hun inmiddels brede ervaring in
met organiseren van evenementen op originele locaties beschikken de artistiek leiders
bovendien over het vermogen om directer te communiceren met het publiek en de muziek
op die manier dichter bij hen te brengen.

2.4 Toegevoegde waarde van het project
Café Classique is niet alleen ideëel in de zin dat zij streeft naar publieksuitbreiding, zij heeft
ook een educatieve functie voor jonge getalenteerde musici die op weg zijn om carrière te
maken. Deze musici krijgen in dit project de kans om met gerenommeerde collega’s met
meer ervaring en staat van dienst samen te werken. Het betreft hier vaak samenwerkingen
die voor de betreffende jonge musici levensbepalend kunnen zijn: zo zullen de cellisten
Leonard Besseling en Ella van Poucke nooit meer vergeten hoe bijzonder het was om samen
met de beroemde cellist Gary Hoffman het requiem van Popper te spelen.
Naast het educatieve aspect is de samenwerking met andere kunstuitingen steeds weer
op een andere manier verdiepend. Zo zorgde de indrukwekkende voordracht door Ramsey
Nasr van een complex gedicht van Rilke ervoor dat de uitvoering van het pianokwartet van
Mahler voor zowel uitvoerenden als toehoorders een geheel andere lading en ervaring
meekreeg. Aldus gaat het toegankelijker maken van kamermuziek in Café Classique niet
gepaard met vervlakking, maar juist met verdieping.
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Cellist Gary Hoffman repeteert met cellist Leonard Besseling en grote belofte Ella van Poucke
op het Requiem van Popper.

2.5 Wat doet het project met het publiek?
‘In Café Classique doen de musici gewoon normaal’, zo luidde het oordeel van een bezoeker
van één van de avonden. Omdat de musici zich niet aan strenge regels hoeven te
conformeren, kunnen zij zich op het podium van hun meest menselijke kant laten zien en
horen. Het publiek ervaart het als een bevrijding om naar een mens te luisteren, ontdaan van
alle elitaire associaties die zij mogelijk hebben bij de status van een klassiek musicus. Het is
hierdoor dat er veel persoonlijk contact kan ontstaan tussen de uitvoerenden en hun publiek,
iets dat vooral door de laatste groep ervaren wordt als iets bijzonders. Niet alleen de
drempel om Café Classique te bezoeken ligt laag, de afstand tussen podium en zaal wordt
gevoelsmatig ook kleiner gemaakt. Op iedere editie staat er weer een samenwerking met een
andere kunstuiting centraal waardoor het publiek keer op keer verrast wordt.
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Doordat het mogelijk is van tevoren te eten en na afloop te dansen wordt Café
Classique echt ervaren als een complete uitgaanservaring. Al deze extra mogelijkheden
maken dat het publiek zich gauw thuis kan voelen en graag terugkomt.

2.6 Publieksbereik, Communicatie en Media
In de eerste voorstellingen van Café Classique was het niet altijd makkelijk om genoeg publiek
naar de Rode Hoed te krijgen. Door actieve werving, hear say en reputatieopbouw is het aantal
bezoekers echter gestaag gestegen en is de benedenzaal van de Rode Hoed tegenwoordig
bijkans uitverkocht. De stichting kan inmiddels rekenen op een vast publiek van
geïnteresseerde toehoorders van alle leeftijden en van wie velen voorheen de drempel naar
meer reguliere concertzalen te hoog vonden. Aldus heeft Café Classique niet alleen de rol van
werver van nieuw en jong publiek maar vult zij ook een wezenlijk hiaat op in het
Amsterdamse concertaanbod. In verschillende mediapublicaties en bij gelegenheid van
optredens voor radio en televisie is daar ook door derden op gewezen. (Zie bijlage B voor
een pers- en mediaoverzicht.)

PR en marketing
Buiten online en fysieke marketing probeert de stichting een zo groot mogelijke doelgroep
van nieuw publiek aan te boren met bij gevolg een brede en gedifferentieerde
programmering. Op verschillende manieren wordt geprobeerd verschillende
publieksgroepen te bereiken in de hoop kruisbestuiving tussen beiden te stimuleren.
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Kenmerken van deze programmeringsstrategie zijn:
* Op locatie spelen (bijv. in cafés), met het publiek in gesprek te gaan of zelfs met hen samen
te spelen. Doel van deze strategie is het mensen bekend maken met de stichting (het
vergroten van de achterban) en het creëren van directe vormen van interactie met het
publiek waardoor het zich betrokken voelt bij activiteiten.
* Een herkenbaar format ontwikkelen met een daarbij horende ontspannen atmosfeer,
waarin toehoorders zich zodanig thuis voelen dat zij graag een volgende keer terugkomen.
* Een combinatie van kwaliteit en herkenbaarheid genereren die ervoor zorgt dat mensen in
de verleiding komen hun vrienden en familie via mond-tot-mond uit te nodigen voor een
volgend evenement.
* Bezoekers aan de hand van associatieve samenwerkingen met andere kunstvormen en
inleidingen over de te spelen stukken te introduceren in de rijke wereld van de klassieke
muziek.

Sopraan Laetitia Gerard verleidt iemand uit het publiek terwijl zij een romantische aria ten gehore
brengt.
Via de meer conventionele marketingcommunicatie bereikt de stichting zowel vast als nieuw
publiek aan de hand van:
* presentie in de geschreven media en op radio en televisie (vergroten van naamsbekendheid
van de concertserie)
* het versturen van Nieuwsbrieven aan een (groeiend) bestand van 700 mensen.
* via de website van de stichting www.muziekbuitendeconcertzaal.nl, en haar Facebook- en
Twitter-accounts. Daarnaast wordt gericht geworven onder jongeren (met een speciaal
kortingstarief tot 30 jaar) en onder supporters van de andere kunstvorm waarmee op een
specifieke avond wordt samengewerkt.
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Media
Direct vanaf het begin vielen de activiteiten van de stichting op in de geschreven media en
werden ze opgepikt door radio en televisie. ‘Nieuwe initiatieven weerspiegelen een brede behoefte
aan klassiek in een lossere setting’ kopte Mischa Spel in februari 2014 in de NRC, in een groot
overzichtsartikel over vernieuwende projecten rond klassieke muziek, waarin Café Classique
uitgebreid aan bod komt (zie bijlage B voor het volledige artikel). Met haar caféconcerten
verscheen de stichting in juni 2015 twee keer op rij uitgebreid in het Parool (zie bijlage B).
Op Radio 4 en in de NRC werden alle edities van Café Classique in het afgelopen seizoen
uitgebreid geannonceerd, in de NRC-agenda regelmatig met een eigen foto.

Café Classique in de Amsterdam agenda van de NRC.
Dankzij Café Classique als eyecatcher werd de stichting één van de ‘huisensembles’ in het
nieuwe televisieprogramma over klassieke muziek Podium Witteman. Verscheidene keren
speelden zij in het onderdeel ‘De Shuffle’ (waarvan eenmaal in samenwerking met Camerata
RCO) en eenmaal in het onderdeel Paul’s Monument. Een publicitair hoogtepunt was het
televisieoptreden in het programma Pauw & Witteman in april 2014, waar de jonge musici
van Muziek buiten de Concertzaal verschillende klassieke muziekstukken ten gehore mochten
brengen. Daarnaast werden er televisie-optredens verzorgd in De Hart en Ziel Nacht van de
Klassieke Muziek, RTL Koffietijd en Business Class.
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Op de radio waren de musici van de stichting te horen in programma’s als Opium op 4 en
NTR Podium op Radio 4 en De Nieuws BV en De Ochtend op Radio 1.
In het kader van het gastredacteurschap van schrijver Anna Enquist werd artistiek leider
Leonard Besseling in Trouw geïnterviewd in de serie ‘Ik heb een droom’ (zie bijlage) In het
artikel geeft hij uiting aan zijn wens om meer mensen over de streep te trekken om zich open
te stellen voor klassieke muziek.

2.7 Aanvullende en ondersteunende activiteiten
Het vergroten van de belangstelling voor klassieke muziek in zijn algemeenheid en voor de
concerten van Café Classique in het bijzonder wordt ook nagestreefd met een drietal
nevenactiviteiten van de stichting Muziek buiten de Concertzaal. Hoewel zij ook op zichzelf
staan, kunnen zij nieuwe publieksgroepen enthousiasmeren om de serie eens te bezoeken.
Het zijn:
* Muzikale Kroegentocht
Op iedere laatste zondag van de maand spelen de musici van de stichting klassieke muziek
in verschillende cafés in het centrum van Amsterdam. Mogelijk gemaakt door een subsidie
van het Stadsdeel Centrum-Amsterdam zijn de avonden gratis toegankelijk. Café-bezoekers
kunnen gewoon een biertje drinken terwijl zij naar de mooiste muziek luisteren. De
optredens dienen bij uitstek als een visitekaartje voor nieuw publiek doordat de bezoekers
ondertussen worden geïnformeerd over de concert-avonden in de Rode Hoed. Aldus vindt
‘van onderop’ doorstroom plaats naar Café Classique.
Overigens is de stichting oorspronkelijk ontstaan vanuit het plezier dat zowel musici
als publiek beleefden aan het spelen in café’s. Op het moment dat de publiekscapaciteit van
deze café’s niet langer bestand was tegen de aanwas van vaste aanhang, besloot de stichting
om het concept ook mee te nemen naar een meer omvangrijke locatie, de Rode Hoed, wat de
ideale plek bleek om in het groot de intieme sfeer van een café na te bootsen. Zo ontstond
Café Classique.

13

Stichting MBDC Beleidsplan 2016-2017

Versie 15.10

Bier en Violen: klassieke muziek in Café Kobalt
* De Luisterclub
Een leesclub maar dan voor klassieke muziek. Als pilot heeft de stichting deze bijeenkomst
onlangs in samenwerking met de stichting Kamermuziek Amsterdam (KAM) georganiseerd in
VondelCS. De Luisterclub biedt een ‘handleiding’ voor de beginnende luisteraar door samen
te luisteren naar de mooiste opnames en te kijken naar aansprekende en leerzame
muziekdocumentaires. Aldus wordt een barrière geslecht voor belangstellende nieuwkomers
in de klassieke muziek die vaak niet weten waar te beginnen.
Vanuit verschillende perspectieven wordt in een lounge-achtige setting gesproken over
verschillende muziekstukken die ook van tevoren al door de deelnemers beluisterd zijn. Er
wordt een theoretisch kader verschaft voor de te beluisteren composities, maar de beleving
van de muziek is het belangrijkste onderwerp van gesprek. Waar let je op als je ergens naar
luistert en waarom klinkt één opname van hetzelfde stuk totaal anders dan een andere?
Na de eerste geslaagde pilot is het plan om de Luisterclub vanaf het seizoen 2015-2016
maandelijks voort te zetten. Het programma van de Luisterclub zal gekoppeld worden aan de
agenda van Muziek buiten de Concertzaal en KAM. Zo krijgen deelnemers met een weinig
geoefend oor de kans om een muziekstuk eerst thuis te beluisteren, bij wijze van huiswerk.
Vervolgens luisteren zij op de Luisterclub samen naar een opname en wordt er over het stuk
gesproken. In Café Classique of wanneer zij een concert van KAM bezoeken, kunnen zij het
stuk dan uiteindelijk live uitgevoerd te horen krijgen.
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Met een glaasje wijn luisteren naar de mooiste klassieke muziek.
* Classical Karaoke
Classical Karaoke vormt hét nieuwe podium waar amateur- en professionele musici in een
ongedwongen sfeer samen muziek kunnen maken. Samen met de stichting IJ-Salon
organiseert Muziek buiten de Concertzaal ongeveer 6 edities per jaar: op vaste basis in
Splendor maar incidenteel ook op andere locaties. De amateurmusici krijgen hier de kans om
hun favoriete muziekstuk uit te voeren met musici van onze stichting en met leden van het
Koninklijk Concertgebouworkest.
Een directere vorm van interactie dan werkelijk met de professionele musici samen te
kunnen spelen is voor deze doelgroep nauwelijks denkbaar. Er kan daardoor een band
tussen deze twee partijen ontstaan die ervoor zorgt dat, ook vanuit dit project, doorstroom
naar andere evenementen zoals Café Classique makkelijker plaats kan vinden.
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Een deelnemer speelt samen met de professionele musici een deel uit het klarinetconcert van Mozart.

2.8 Bekostiging van Café Classique tot 2016
Tot op heden zijn de concerten van Café Classique bekostigd uit 3 bronnen:
1. De coulance van partner De Rode Hoed bij de doorberekening van kosten (ca. 25%)
2. Subsidies en donaties van verschillende fondsen (ca. 70%), met het Amsterdams Fonds voor
de Kunst (AFK) en VSB als de belangrijkste. Deze bijdragen betroffen afzonderlijke concerten
(door kleine fondsen) of een geheel project (door AFK en VSB).
3. Particuliere bijdragen en donaties van Vrienden van de stichting (ca. 5%).
In deze opsomming ontbreken ogenschijnlijk de eigen inkomsten uit entreegelden maar dat
is schijn. Zij zitten verwerkt in de bijdrage van De Rode Hoed. Met de Rode Hoed is de voor
de stichting aantrekkelijke regeling getroffen dat deze partner de doorberekening van kosten
van zaalhuur, techniek, ticketing en andere faciliteiten geheel achterwege laat in ruil voor de
inkomsten uit de entreegelden en horeca. In de praktijk betekent dit dat De Rode Hoed –
indirect - ca. €2000 per concert bijdraagt aan Café Classique omdat de entreegelden de
potentieel in rekening te brengen kosten niet dekken.
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3. Café Classique in 2016 en verder
Het succes van Café Classique in de afgelopen twee jaar hebben het bestuur en de artistiek
leiders van de stichting Muziek buiten de Concertzaal doen besluiten een nieuwe reeks
concerten te programmeren. Het is de intentie van de stichting om ook daarna door te gaan,
en van Café Classique - ondersteund door wisselende andere initiatieven - een vast onderdeel
van de stichtingsactiviteiten te maken, met een eigen unieke plaats in het concertaanbod in
Amsterdam. De ideële gedachte daarbij is dat het vergroten van het publieksbereik voor
klassieke (kamer)muziek , in het bijzonder onder jongeren, permanente aandacht behoeft.
Voor de realisering van dit streven naar continuïteit is de stichting in de eerste plaats
afhankelijk van fondsen voor de financiering van de concertreeks in 2016 en in de tweede
plaats – voor de periode daarna - van een nieuw verdienmodel met stijgende inkomsten uit
particuliere donaties en bedrijfssponsoring. Deze ambitie betekent ook dat de stichting haar
werkzaamheden op het gebied van marketing, communicatie en fondsenwerving zal moeten
intensiveren, waar mogelijk gebruikmakend van deskundige vrijwilligers uit het eigen
netwerk.
Onderstaand worden de inhoudelijke plannen voor het concertprogramma 2016 van
Café Classique geschetst. De begroting wordt separaat bijgevoegd. Daarna wordt kort
aangegeven welke strategie de stichting denkt te volgen voor de langere termijn wat betreft
het financieringsmodel en de inspanningen voor communicatie en fondsenwerving.
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3.1 Programmering 2016 (zie Bijlage C voor specificatie)
*Concert 1
In februari gaat het project Café Classique 2016 van start met Café Classique Théâtre, een
eerste editie waarin de muziek, Franse kamermuziek en chansons, wordt gecombineerd met
theater. Sjoukje Hoogma, die momenteel de titelrol speelt in het succesvolle toneelstuk
‘Anne’, droomt ervan een ode te brengen aan Edith Piaf. Deze droom wordt verwezenlijkt
aan de hand van de onbekende eenakter Le bel indifférent, door duizendkunstenaar Jean
Cocteau geschreven voor Edith Piaf. Deze ijzersterke monoloog is de rode draad door de
avond heen. De combinatie met chansons en bijpassende Franse kamermuziek roept de sfeer
op van Parijs ten tijde van de Wederopbouw.
* Concert 2
Terug in de tijd belanden wij voor onze aprileditie in de eerste helft van de vorige eeuw. In
Café Classique Roaring Twenties worden verschillende buitenmuzikale connecties gemaakt:
The Great Gatsby van F. Scott Fitzgerald vormt de leidraad door deze avond, zowel literair
alsook aan de hand van beelden uit verfilmingen. Daarnaast verleidt een professioneel
danspaar het publiek ertoe zich een aantal dansmoves van weleer eigen te maken, terwijl de
musici bijpassende muziek spelen. Speciaal voor deze avond wordt gebruik gemaakt van de
Luthéal, een zeldzaam instrument waarvoor Maurice Ravel oorspronkelijk de begeleiding
van zijn beroemde Tzigane schreef.
* Concert 3
In 1938 werd in Düsseldorf een tentoonstelling gehouden over Entartete Musik, waarmee de
nazi’s publiek maakten welke muziek zo ver van de moederbodem was afgedwaald dat zij
verboden moest worden. Aan de hand van historisch journalistieke verbanden, wordt tijdens
Café Classique entartet of niet? voelbaar en zelfs ook hoorbaar gemaakt wat de NSDAP
bedreigend vond aan ‘ontaarde’ muziek. Daarentegen wordt ook muziek gespeeld die juist
wel in de smaak viel bij het regime. Wat maakte deze muziek in hun ogen zo voorbeeldig?
Voor deze avond wordt een samenwerking aangegaan met de Jonge Historici en met
Camerata RCO. Dit ensemble heeft toegezegd mee te werken in een kamermuziek uitvoering
van de zevende symfonie van Bruckner.
* Concert 4
Bij het programmeren van klassieke muziek in een ontspannen atmosfeer, mag humor
natuurlijk niet ontbreken. In juni fungeert pianist en cabaretier Mike Boddé tijdens Café
Classique & Cabaret als spilfiguur van een avond waarop klassieke kamermuziek wordt
gecombineerd met cabaret. Het onverwachts samengaan van deze twee kunstuitingen krijgt
vorm aan de hand van verhalen over componisten die op een vreemde manier aan hun einde
zijn gekomen. Deze componisten valt niet alleen de dubieuze eer ten deel dat hun
composities op deze avond ten gehore zullen worden gebracht, de ongebruikelijke manier
waarop zij aan hun einde kwamen zal ook uitgebreid uit de doeken gedaan worden, onder
meer in een liedje dat Boddé speciaal voor deze avond zal schrijven.
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* Concert 5
In oktober staan muziekdocumentaires centraal in Café Classique & Documentaire. Hier
worden niet slechts beelden getoond uit documentaires, de hoofdpersonen uit de films
komen zelf ook daadwerkelijk spelen en regisseurs vertellen over het maakproces van een
documentaire. Presentator Floris Kortie gaat in gesprek met de belangrijkste
muziekdocumentairemaker van Nederland, Paul Cohen. Speciale gasten zijn Arthur en
Lucas Jussen die en public een allereerste preview te zien krijgen van een documentaire die
op dit moment door Gijs en Leonard Besseling over hen wordt gemaakt. Tevens zullen zij de
avond muzikaal afsluiten.
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3.2 Strategie marketing en communicatie
De huidige activiteiten op het terrein van marketing en communicatie, zoals geschetst in 2.6,
zullen in het kader van de ‘professionalisering’ van de stichting worden aangevuld met de
volgende acties:
*Huisstijl en website
Om de stichting en haar activiteiten beter te presenteren en zichtbaarder te maken voor
zowel publiek, vriend en donateur alsook voor investeerder of potentiële sponsor, is het
belangrijk om een eenduidige, aansprekende en eigentijdse huisstijl te ontwikkelen.
Deze huisstijl zal niet alleen dienen als basis voor een nieuwe website, maar ook als
achtergrond voor fysieke publiciteit, visitekaartjes, flyers, posters etc.. Op dit moment is de
uitstraling van de website onvoldoende. Twee ervaren reclame-experts zullen de stichting in
2016 begeleiden bij ontwikkeling van de marketingstategie, de nieuwe huisstijl en website en
het meer benutten van de sociale media.
Voor de uitvoering van deze plannen zal een eenmalige investering nodig zijn uit de
reserve van de stichting die gevormd is door enkele giften van privépersonen. Ook zal ter
dekking van deze kosten een aanvraag worden ingediend bij het AMVJ-Fonds, een fonds dat
zich er in het bijzonder inzet voor de verbetering van de slagkracht van culturele
organisaties in Amsterdam die zich op jongeren richten. De stichting hoopt de nieuwe
huisstijl en website in de loop van 2016 te kunnen introduceren.
*Sponsoring. Zodra de huisstijl ontwikkeld is en de nieuwe website de lucht in gaat, zal de
stichting zich actief gaan richten op het benaderen van sponsoren. Hiervoor is het zaak te
beginnen bij het eigen netwerk van artistiek leiders en bestuur. Geen zakelijke
sponsorbrieven maar directe persoonlijke contacten binnen een bedrijf. In eerste instantie zal
de stichting zich richten op de horecasector, zoals bierfabrikanten en biermerken, aangezien
er op alle locaties waar zij organiseert altijd muziek gemaakt wordt terwijl de bar open blijft.
Ook zullen bedrijven worden benaderd met de vraag of zij de stichting in natura willen
helpen met advies en ondersteuning. Te denken valt aan juridisch en financieel advies door
een notariskantoor en een accountant (statuten, controle jaarrekening) en praktische en
logistieke ondersteuning in de voorbereiding van producties (office management); een
gerenommeerd reclamebureau heeft inmiddels toegezegd de stichting pro deo te zullen
ondersteunen bij de uitvoering van de nieuwe marketing strategie en de vervaardiging van
bijbehorende communicatiemiddelen. Aan deze expertise en mankracht heeft de stichting de
meeste behoefte.
* Fysieke reclame
Op basis van de nieuwe huisstijl zal de stichting haar activiteiten ook aan de hand van
posters onder de aandacht brengen. De Flyerman zal posters door Amsterdam verspreiden
om de naamsbekendheid van de stichting en haar concerten te vergroten.
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*Teasers en webserie
Regisseur en cameraman Gijs Besseling heeft toegezegd mee te willen werken aan het maken
van teaser-filmpjes voor alle losse edities van Café Classique. Deze filmpjes zullen op de
sociale media extra aandacht en zichtbaarheid genereren voor de serie. Daarnaast zal hij ook
gaan filmen in de voorbereiding naar en tijdens de verschillende edities van Café Classique als
onderdeel van een documentaire web-serie waarin creatieve musici met een
ondernemersgeest centraal zullen staan.

3.3 Verdienmodel en fondsenwerving
Zoals in 2.8 wordt aangegeven is de stichting voor de financiering van Café Classique en de
Muzikale kroegentocht behalve van de bijdrage van samenwerkingspartner De Rode Hoed en de
eigen inkomsten uit bijdragen en donaties van vrienden hoofdzakelijk aangewezen op
subsidies van externe fondsen (overheid en particulier). Deze afhankelijkheid zal in 2016
noodzakelijk ook zo bestaan maar tegelijk wordt actief gestreefd naar vergroting van
toekomstige eigen inkomsten langs de volgende lijnen:
*Bijdragen en donaties van vrienden
Vanaf een bijdrage van €50,- kon iemand tot op heden Vriend worden van de stichting.
Ook is het mogelijk eenmalig of periodiek een – fiscaal aftrekbare – schenking te doen. De
stichting is geaccrediteerd als ‘culturele ANBI’. In de loop van ruim twee jaar heeft de
stichting bijna 100 Vrienden en donateurs verzameld. Deze werving van Vrienden stond in
het teken van de oprichting en de aanloopfase van de stichting en had derhalve nog niet het
karakter van een jaarlijks terugkerende procedure. Nu de stichting zijn succes bewezen heeft
en een nieuwe fase ingaat, is het zaak de Vrienden en donateurs voor langere tijd te binden.
Daartoe zullen alle Vrienden en donateurs die eenmalig een bijdrage hebben gegeven
binnenkort worden uitgenodigd dit jaarlijks te herhalen door middel van een automatische
incasso. Aldus hoopt de stichting zonder veel administratieve lasten zijn jaarinkomsten uit
giften te vergroten. Ook wordt zo een groep gevormd die mogelijk in de toekomst bereid is
tot grotere giften of legaten. Uiteraard worden ook permanent nieuwe Vrienden geworven
onder de bezoekers van de concerten en de abonnees op de Nieuwsbrief. Alle Vrienden en
donateurs worden jaarlijks getrakteerd op een exclusief concert.
* Het werven van ‘investeerders’ op lange termijn
De komende twee jaar zullen artistiek leiders en bestuur zich actief inzetten om een groep
van 20 à 25 mensen (of bedrijven) te werven die in de toekomst elk garant willen staan voor
de basiskosten van 1 concert. Met het creëren van eigenaarschap bij deze groep major donors
hoopt de stichting ook op de lange termijn, na 2016/2017, de financiële garantie te scheppen
voor minimaal 25 concerten gedurende 5 jaar. Aan deze vorm van fundraising zal een ruime
periode van friendraising vooraf moeten gaan om succesvol te kunnen zijn. Eerst wanneer de
stichting in de ‘stille fase’ van dit project zo’n 10 toezeggingen binnen heeft, gaat zij de
campagne openbaar presenteren en zullen speciale concertbijeenkomsten worden gepland
waarop geselecteerde prospects geïnformeerd worden over het plan.
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* Fondswervende commerciële activiteiten
De mogelijkheid om in opdracht van particulieren of bedrijven concerten te verzorgen zal
meer ter hand worden genomen en actiever worden nagestreefd. Omdat de stichting een
louter ideële doelstelling kent en als Culturele ANBI is erkend, worden onder de vlag van de
stichting alleen ‘commerciële’ opdrachten aangenomen als deze winstgevend zijn. Hiermee
kan het eigen vermogen voor de financiering van de eigenlijke stichtingsactiviteiten conform
de doelstelling worden vergroot. De mogelijkheid van commerciële opdrachten zal worden
bekend gemaakt via de eigen website en middels advertenties op speciale websites waarop
ensembles worden aangeboden.
De stichting wil met deze acties bereiken dat de subsidieafhankelijkheid afneemt opdat de
garantie op continuïteit van de stichtingsactiviteiten, i.h.b. van Café Classique, voor de musici
en de muziekliefhebbers wordt vergroot.
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4. Overige informatie

4.1. De organisatoren/ artistiek leiders en hun motivatie
Artistiek leiders Leonard Besseling (links op de foto) en Myrthe Helder (rechts op de foto)
vormen zowel in organisatorisch als muzikaal opzicht een perfect duo. Twee tegenpolen die
elkaar aanvullen.
Myrthe is de leider die het overzicht bewaart. Leonard weet met zijn sociale capaciteiten
altijd creatieve oplossingen te vinden voor problemen, hij ‘houdt de boel een beetje bij
elkaar’. Door hun verschillende achtergronden weten zij een breed netwerk aan musici en
andere kunstenaars aan te spreken.
Myrthe is als muzikale duizendpoot actief in vrijwel alle orkesten van Nederland, regelmatig
ook als concertmeester. Internationaal verdiende zij haar sporen door met de hoogste
onderscheiding af te studeren aan de prestigieuze universiteit van Wenen.
Leonard houdt zich buiten zijn actieve bestaan als musicus intensief bezig met het
organiseren van uiteenlopende muzikale projecten. Zo maakte hij samen met zijn broer,
filmmaker Gijs Besseling, drie muziekdocumentaires, waarvan er twee door de NTR op
televisie werden uitgezonden. Momenteel werken zij aan een vierde over de pianistenbroers
Arthur en Lucas Jussen.
Leonard en Myrthe koesteren een gemeenschappelijke liefde voor kamermuziek. Samen
onderzoeken zij manieren om de kloof tussen musici en publiek die in de klassieke muziek
ontstaan is te overbruggen. Door hun gedeelde organisatorische ervaring en dankzij een snel
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groeiend netwerk, hebben zij een uitgesproken visie ontwikkeld op hoe zij op een frisse en
toegankelijke manier voorstellingen kunnen organiseren en promoten.
Zie Bijlage D. voor de volledige CV’s van Besseling en Helder.

4.2 Praktische gegevens Stichting Muziek buiten de Concertzaal
Stichting Muziek buiten de Concertzaal
Keizersgracht 68,
1015 CS Amsterdam
info@muziekbuitendeconcertzaal.nl
www.muziekbuitendeconcertzaal.nl
Rekeningnummer: NL67 SNSB 0898 7169 50
BTW-nummer: NL 178151713B01
KvK -nummer: 56112440
De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI.
Artistiek leiders/contactpersonen:
Myrthe Helder en Leonard Besseling
Bestuur:
Volkert van der Willigen (voorzitter) ,
Paul Graave (penningmeester).
Wim Koning (secretaris),
Comité van aanbeveling:
Miranda van Kralingen, Godfried Hoogeveen, Anna Enquist
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4.3. Partners:
Stichting de Rode Hoed
Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam
info@rodehoed.nl; www.rodehoed.nl
T. 020 - 638 56 06; F. 020 - 625 44 52
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