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Wegens het succes van de eerste reeks en het uitdijende aanbod van nieuwe crossovers uit alle windstreken,
organiseerde Stichting Ritmundo dit voorjaar in samenwerking met Stadsherstel Amsterdam een zeer
e
geslaagde 2 editie van de concertserie Old Roots New Routes. In totaal werden zeven opmerkelijke
akoestische concerten georganiseerd. Tezamen vormen ze een breed palet aan niet-westerse hybride
muziekstijlen, geworteld in Nederlandse klei.
De volgende groepen traden op:
za 5 januari

Karima el Fillali (Nederland/ Marokko) &
musici van het Amsterdams Andalusisch Orkest (Nederland/ Marokko)
Opening-/ Nieuwjaarsconcert

vr 25 januari

Nizar Rohana Trio (Nederland/ Hongarije/ Libanon/ Palestina)

vr 22 februari

Caravan (Nederland /India/Namibië /Syrië)

za 23 maart

Tamala (Nederland/ België/ Senegal)

vr 12 april

Magda Mendes (Nederland/ Portugal/ Spanje)

zo 5 mei

Música Temprana (Nederland/ Argentinië)
Première / Bevrijdingsconcert

vr 24 mei

Lingua Franca Ensemble (Nederland / Cyprus/ Duitsland)
Slotconcert

Zes van de zeven optredens vonden plaats in de Amstelkerk, dat van Caravan in de Duif. Alle waren voorzien
van een inleiding en informele meet & greet met de musici na afloop.
Een uitgebreide beschrijving van de serie is te vinden op www.dutchdeltasounds.nl.
Conclusie/ doelstelling
In samenwerking met Stadsherstel is het ook met deze tweede editie gelukt om
meer muziek met niet-westerse wortels - die nauwelijks aan bod komt op de mainstream podia- te
presenteren. De samenwerking met de partners is goed bevallen en biedt perspectief voor een vervolg in 2020.
De concerten zijn goed bezocht en de musici wisten het publiek keer op keer te raken. Het concept Old Roots
New Routes spreekt aan en de naamsbekendheid is toegenomen. Ook het publiek weet de weg naar dit
podium steeds beter te vinden. Van verschillende organisaties in het muziekveld is interesse getoond om in de
toekomst samen te werken. Dit biedt extra vertrouwen om de serie op verder uit te bouwen.
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Wat ging echt goed?
Ten opzicht van de vorige editie in het bezoekersaantal met 25% gestegen. Extra promotie via We Are Public (6
concerten) heeft ongeveer 30% extra bezoekers opgeleverd. Ook de promotie via 24 Classics (6 concerten) en
het inzetten van Last Minute tickets leverde een substantieel aandeel bezoekers op.
Met de extra publieksinkomsten kon de begroting dekkend worden gemaakt ondanks dat er minder subsidie
was dan aanvankelijk begroot. De reacties van publiek en pers waren zeer enthousiast over het programma, de
algehele sfeer en de locaties. De muzikanten waren enthousiast over de locatie en organisatie. Een aantal van
hen heeft aan de optredens nieuwe contacten, foto’s, recensies geluidsopnames en kansen op vervolg
concerten overgehouden.
Wat ging redelijk?
Het was duidelijk merkbaar wanneer een groep zelf actief was bij de promotie. Met name bij Magda Mendes
die publicitair actief was voor haar eigen tournee. Dit had direct effect op de opkomst bij haar concert. De
samenwerking met Stadsherstel, de medewerkers en partners verliep dit jaar soepeler dan bij de eerste serie.
Er is veel energie gestopt in het promoten van de afzonderlijke concerten. Op landelijk niveau werd met name
in het gespecialiseerde online magazine MixedWorldMusic.com, op Radio 4 en bij Vrije Geluiden aandacht
geschonken aan de serie. In het Parool en de NRC werd een aantal concerten uitgelicht bij de agenda-tips.
Daarnaast verliep een groot deel van de promotie online en via de social media.
Aandachtspunten
- Hoewel diversiteit hoog op de culturele agenda staat blijft het moeizaam om in de landelijke media extra
redactionele aandacht te generen voor concerten die buiten de main-stream vallen. Een cross-mediale mix
gecombineerd met aanvullende promotie, acties, drukwerkverspreiding via social media en partners is
essentieel.
- Merendeels beslist het publiek pas op het allerlaatste moment. Hoewel diverse bezoekers meerdere
concerten bezochten de uiteindelijke opkomst goed was, is het essentieel om de voorverkoop blijvend te
stimuleren en het vaste publiek verder uit te bouwen.
- Per concert varieerde de culturele achtergrond. Dit vereist extra zorg in het uitzetten van specifieke promotie
rond ieder afzonderlijk optreden. ‘Peer to peer’, het aanspreken van netwerken en mond op mond reclame zijn
hierbij van groot belang.
- Productioneel en publicitair is het qua bewerkelijkheid goed om in de toekomst extra mankracht in te zetten
(Stadsherstel heeft facilitair slechts beperkte ondersteuning).
De beoogde doelgroepen zijn als volgt benaderd:
•

Liefhebbers van niet-westerse muziek, van semi-akoestische (klassieke) kamermuziek en zang
alsmede de reguliere concertbezoekers zijn met name via de netwerken van Ritmundo, Stadsherstel,
World Music Forum NL maar ook via MixedWorldMusic.com bereikt. Daarnaast via de achterban van
de musici d.m.v. actieve online promotie, nieuwsbrieven, persbenadering, agendavermeldingen en
drukwerkverspreiding op relevante platforms/lokaties.

•

Cultureel divers publiek is bereikt via de achterban van de musici (o.a.Noord-Afrikaans, MiddenOosten, Afrikaans, Indiaas, Portugees, Spaans, Grieks, Argentijns, Zuid-Amerikaans). Maar ook door
het uitnodigen van opinieleiders uit de verschillende culturele gemeenschappen (o.a. via eigen circuit
en partner World Music Forum NL) in ruil voor extra promotie online en drukwerkverspreiding oa
podia, events, winkels, restaurants etc. Per concert is online gericht geadverteerd binnen specifieke
interesse gebieden en culturele gemeenschappen. Gezien het akoestische karakter werd ook in de
klassieke hoek een nieuw geïnteresseerd publiek bereikt dat minder vertrouwd is met de rijkdom aan
andere muziekstijlen. Velen ervoeren de concerten als verrassende ‘eye-openers’.

•

Muziekstudenten en collega musici zijn via het netwerk van World Music Forum NL, het Amsterdams
conservatorium, muziekopleidingen (St. Aslan, WMDC/Grounds, Q-Factory), en via de musici zelf
benaderd. En door middel van vermelding in agenda’s, nieuwsbrieven, drukwerkverspreiding, en een
speciale advertentie in een speciale gids voor de sector.
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•

Nieuwsgierig ingestelde kosmopolieten en opinieleiders van alle leeftijden, expats en toeristen.
Behalve via online promotie/adverteren, agendavermeldingen ook via berichten en tips in lokale en
nationale media o.a. NRC, Parool, Vrije Geluiden en IAmsterdam alsook drukwerkverspreiding in het
cultuurcircuit en muziekwinkels, hotels in omgeving en gerichte acties (aanbiedingen/ nieuwsbrieven/
web-advertentie) o.a. in samenwerking met 24Classics, Last Minutes en We Are Public.

Publieksbereik
In vergelijking met de vorig editie is het aantal bezoekers met zo’n 25% gestegen van 915 naar 1253. Conform
de geambieerde 1000-1300 bezoekers (gemiddeld 180 bezoekers per concert).
Zo’n 10 -15% hiervan had een cultureel diverse achtergrond; dit is inclusief expats en toeristen. De bezoekers
van uiteenlopende culturele achtergrond waren overwegend hoger opgeleid en voornamelijk tussen de 30 - 60
jaar. De migratie-achtergrond varieerde per concert.
Het aantal aangeslotenen online en via de digitale nieuwsbrief is ten opzichte van vorig jaar met 20% gestegen
van 2000 naar 2400 volgers.
Online zijn via Dutch Delta Sounds ruim 20.000 mensen bereikt. Via acties met We Are Public en Last Minutes
werd een substantieel nieuwsgierig publiek bereikt van uiteenlopende leeftijd en achtergrond. Via 24Classics
werd een brede waaier aan klassieke muziekliefhebbers over Old roots New Routes geinformeerd.
Financiën
De herziene begroting bedroeg 43.800 euro. Uiteindelijk is het project met 43.966 euro kostendekkend
afgesloten (zie realisatie in bijlage). Aan publieksinkomsten is 2.466 euro extra gegenereerd als aanvankelijk
begroot. Hiermee kon naast de iets hogere realisatie tevens het garantiebedrag van 2.300 euro door Stichting
Ritmundo worden gedekt.
De uitvoeringskosten zijn wat hoger uitgevallen. Met name veroorzaakt door hogere zaalkosten. Dit verschil is
gedekt met de bijdrage van Stadsherstel. De sejours zijn hoger uitgevallen, mede doordat enkele musici uit
België bleven overnachten. Daarentegen vielen de vergoedingen voor de musici wat lager uit.
Bij de post publiciteit is op fotografie is bezuinigd zodat er meer ruimte voor het drukken van 2 extra banners
ontstond.
De bedrijfskosten zijn wat hoger dan begroot door extra kosten voor het ticketsysteem.
Bijlagen
Realisatie zie aparte pdf
Drukwerk:
https://www.facebook.com/pg/dutchdeltasounds/photos/?tab=album&album_id=2302935959953442
URL: www.dutchdeltasounds.nl
Facebook: https://www.facebook.com/pg/dutchdeltasounds/photos/?ref=page_internal
Impressie concerten foto’s : https://www.facebook.com/pg/dutchdeltasounds/photos/?ref=page_internal
Persreacties:
- Mixedworldmusic.com
vooraankondiging: https://www.mixedworldmusic.com/nieuws/newsItem.php?n01ID=21506
Recensie Lingua Franca Ensemble:
https://www.mixedworldmusic.com/nieuws/newsItem.php?n01ID=22281&fbclid=IwAR2oNvSPHqEIN
9Sw6G-E3ZPm0Xtq-jedCkVHUupwvbZsFR2fWYEHvmBbePA
Recensie Tamala:
https://www.mixedworldmusic.com/nieuws/newsItem.php?n01ID=21978&fbclid=IwAR2NJczgqWYXa
bFgeEudit9d4BakL4LFLwRQKa9eZFNjLqsc6nMFh8vXXQc
- Vrije Geluiden vooraankondiging:
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https://www.vpro.nl/vrije-geluiden/lees/tips/2018/week51-52/Old-Roots-New-Routes-2019.html
- Podium, Radio 4: live Musica Temprana: https://www.nporadio4.nl/podium/uitzendingen/654794:2019-0503-podium
- Opium, Radio 4: Backstage special Magda Mendes
https://www.nporadio4.nl/opium/opiumbackstage?fbclid=IwAR0rs3UqHrbkyHr6tuHuszB_KbosHdz1owOj2oTXO7ygI434MMuH4jZ12Rw&start=50
- Radio Ritmundo- 2 januari vooraankondiging: https://40upradio.nl/stanrijven/podcasts/2019/01/02/radioritmundo-122-roots-routes/
- Concertzender: Aandacht op 16-1-2019 aankondiging met muziek van Nizar Rohana en van Tamala
- BlogFoolk (It) Recensie concert Nizar Rohana
http://www.blogfoolk.com/2019/01/nizar-rohana-trio-festival-oldroots.html?fbclid=IwAR0vEvXw_dTqWijob86bwcY-nLTBJslRx1hvN5LURPzOLy_i9XBLJKKKWsE
- Fotoverslag concert Karima el Fillali door Eric van Nieuwland
https://www.facebook.com/dutchdeltasounds/photos/ms.c.eJxFkNsJRFEIAztaNB5f~;Te2oNz4O4yJCrioqr3yaFj~
_sEBLW~_B1IMfwd2CNupE17AOGMdLOcJg35IwBEgS5QD~;gMqEgMF~_DoW~;3cO4RMSPizJiWKrb4W8BboncE
Z2woa6sHKDNSJyP4oLAxHs4YYGxp2Qwu1msojdqPgcf1fF3zjG0B~;smdV7Q~.bps.a.2250111111902594/2250111348569237/?type=3&theater
- Parool en NRC: diverse vooraankondigingen in de agenda-tips

4

