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Inhoudelijk verslag
Samenvatting
Van 24 tot en met 26 mei 2013 vond voor het tweede achtereenvolgende jaar
kamermuziekfestival Landgoedconcerten Oranjewoud plaats. Een zestal programma’s
verdeeld over negen concerten werd ten gehore gebracht op en rond de historische
buitenplaatsen in het Friese dorp Oranjewoud. Ook werd een masterclass georganiseerd.
Net als tijdens de eerste editie was de publieke belangstelling groot. Het festival trok bijna
90% meer bezoekers dan in 2012 en opnieuw waren alle concerten uitverkocht. Daarmee is
wederom aangetoond dat er voldoende vraag bestaat om een geleidelijke groei van dit
evenement te rechtvaardigen. Ook nu werd de sfeer tijdens het festival gekenmerkt door
algemeen enthousiasme bij het publiek. De landelijke pers prees de avontuurlijke
programmering en de Friese dagbladen waren unaniem positief over de muzikale
uitvoeringen. Men zou kunnen spreken van een overstijgend succes ten opzichte van de
eerste editie.
Concerten
Het festival telde in totaal negen concerten (zes verschillende programma's) en een
masterclass met een gezamenlijke capaciteit van ca. 840 plaatsen. De capaciteit werd
volledig opgevuld. De prijs van de kaarten varieerde van een kindertarief van EUR 12,50
tijdens de twee concerten op zondagmiddag tot EUR 29,50 voor de avondconcerten. Anders
dan in 2012 werd het publiek de mogelijkheid geboden passe-partouts te bestellen voor de
zaterdag en/of de zondag. Daarnaast was het mogelijk concerten of passe-partouts te
combineren met lunch- en dinerarrangementen bij hotel-restaurant Golden Tulip Tjaarda
Oranjewoud. Tot slot zijn in samenwerking met Tjaarda een tweetal
overnachtingsarrangementen aangeboden. Van de passe-partouts en arrangementen is
ruimschoots gebruik gemaakt: er zijn 42 passe-partouts verkocht, 73 lunch- en
dinerarrangementen en 20 overnachtingsarrangementen. Enkele weken voor het festival is
een kortingsactie rond het bosconcert door Slagwerk Den Haag gelanceerd in de vorm van
een kaart voor een volwassene plus kind. Hier hebben 24 personen gebruik van gemaakt.
Tot slot heeft Rotaryclub Oranjewoud een gezamenlijk bezoek georganiseerd van het
slotconcert. Hier hebben 23 volwassenen en 13 kinderen gebruik van gemaakt.
Programma
Nieuw ten opzichte van het vorige festival was het gebruik van een hoofdthema. In 2013 is
gekozen voor slagwerk, hetgeen tot uitdrukking kwam tijdens het openingsconcert op
vrijdag, de marimba-masterclass op zaterdag en de beide concerten op zondag. De nadruk
lag daarbij op de verscheidenheid en het genre-overstijgende karakter van deze
instrumentengroep. Een extra thema betrof de Parijse salon naar aanleiding van 200 jaar
onafhankelijkheid van de Fransen. De uitwerking hiervan vond op zaterdag plaats.
Uitgangspunt van het programma was een zo groot mogelijke diversiteit en een evenwicht
tussen traditioneel repertoire en onbekende muziek en ongewoon instrumentarium. Door te
kiezen voor ongewone presentatievormen en onorthodoxe locaties waren de concerten
laagdrempelig, ook wanneer er sprake was van onbekend of hedendaags repertoire. Tot de
uitvoerende musici behoorden onder andere Arnold Marinissen, het Matangi Kwartet,
Maarten Koningsberger, Izhar Elias, Slagwerk Den Haag en Esther Apituley. Bijgevoegd:
programmaboekje 2013

Randprogramma en vernieuwing
Zonder uitzondering werden alle concerten ingeleid door de uitvoerende musici. Slagwerk
Den Haag vervlocht twee kleine workshops in hun programma waardoor het publiek en met
name de kinderen spelenderwijs begrip werd bijgebracht over de structuur van het stuk dat
daarna volgde. Tijdens het festival was een ruime plaats gereserveerd voor hedendaags
repertoire waaronder maar niet beperkt tot enkele nieuwe stukken van Arnold Marinissen
die gebruik maakte van het parklandschap rond het museum, het volledige programma van
SDH en een aantal stukken van het slotconcert. Ook was nagedacht over de entourage. Het
slagwerkconcert was vanwege het weer verplaatst van het bos naar een ronde hooischuur
die goed paste bij de opstelling van Timber van Michael Gorden. Bij aanvang van het concert
werd de schuur aan de buitenkant bespeeld door de slagwerkers, op dat moment nog
onzichtbaar voor het publiek. Als voorprogramma was het bospad naar de hooischuur decor
voor diverse mini-optredens van slagwerk met minimale middelen.
Samenwerkingsverbanden
In de aanloop naar het festival zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met verschillende
lokale en regionale partijen waaronder de Heerenveense Kunstkring (co-productie
masterclass marimba), Ateliers Majeur, centrum voor de kunsten (co-productie bosconcert,
ondersteuning publiciteit), Conservatorium Groningen (voorprogramma bosconcert), hotelrestaurant Tjaarda Oranjewoud (lunch-, diner- en overnachtingsarrangementen, gezamenlijke
advertentie), Museum Belvédère (kortingsactie voor passe-partouthouders, ondersteuning
publiciteit) en het Posthuis Theater (kaartverkoop).
Publiciteit
Er is veel aandacht besteed aan de zichtbaarheid op internet, zoals opname in diverse online
activiteitenkalenders en een uitgebreide website (www.festivaloranjewoud.nl). Ook is elk
kwartaal een digitale nieuwsbrief verspreid. Het huidige aantal abonnees van de nieuwsbrief
bedraagt inmiddels 600.
Vanaf drie maanden voor het festival is door middel van persberichten, e-mails en
telefonisch contact gezocht met lokale, regionale en landelijke media. Dit heeft geleid tot
een grote hoeveelheid artikelen en recensies in de Volkskrant, de Telegraaf, Luister, Friesch
Dagblad (3x), Leeuwarder Courant (2x) en de Heerenveense Courant. De recensies zijn
bijgevoegd. Aandacht op Radio 4 was er in de programma's 'Spiegelzaal' en 'Muziek aan
tafel'. Daarnaast heeft een radio-interview plaatsgevonden voor Omroep Friesland.
In samenwerking met Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud is een advertentie geplaatst in het
aprilnummer van het tijdschrift Luister.
Drie tot vier weken voor het festival zijn ca. 400 A2- en A3-affiches en 8.000 A6strooibiljetten verspreid in alle Friese steden en de stad Groningen. In Oranjewoud en een
deel van Heerenveen zijn circa 1.000 strooibiljetten huis aan huis verspreid. Het ontwerp van
het drukwerk was in lijn met onze visuele identiteit voor een grotere herkenbaarheid.
Er is veel gebruik gemaakt van eigen netwerken alsmede netwerken van onze partners zoals
Museum Belvédère, Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland, Tjaarda Oranjewoud,
Ateliers Majeur, Majestic Percussion en Rotaryclub Oranjewoud.
Tot slot is het festival begonnen gebruik te maken van sociale media, met name Twitter.
Locaties
De concerten vonden net als tijdens het eerste festival plaats op de landgoederen
Oranjewoud en Klein Jagtlust, de oranjerie van landgoed Oranjestein en Museum Belvédère.
Nieuw als locaties waren het Reigerbosch en een particuliere hooischuur. Naar deze schuur
moest worden uitgeweken in verband met de weersomstandigheden bij één van de
buitenconcerten. Met uitzondering van het museum en het bos zijn de concertlocaties niet

publiekelijk toegankelijk maar werden de deuren speciaal voor het festival geopend voor
publiek.
Organisatie
Vanaf september 2012 is een nieuwe zakelijk leider aangetreden die ook verantwoordelijk is
voor de coördinatie van de productie. In de aanloop naar het festival is het festivalteam
uitgebreid met een publicitair medewerker en een coördinator vrijwilligers, beide op
vrijwillige basis. Tijdens het festival had de organisatie de beschikking over nog eens vijftien
vrijwilligers. De samenstelling van het stichtingsbestuur is ongewijzigd.
Sponsoring en subsidies
Deze festivaleditie werd gesponsord door Kuiper Verzekeringen (hoofdsponsor) en
Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland, de laatstgenoemde in de vorm van uitkoop van
één van de concerten en een sponsorbijdrage. Kleine sponsorbedragen ontvingen wij verder
van Tandartspraktijk M. Heij, Majestic Percussion en Van der Glas Muziekinstrumenten.
Subsidiënten waren Julia Jan Woutersstichting, Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân, VSB
Fonds, Gemeente Heerenveen, P.W. Janssen's Friesche Stichting, Vrienden van
Landgoedconcerten Oranjewoud, Lammert Koopmans Stichting, Rotaryclubs Oranjewoud
en Heerenveen en de Boersma-Adema Stichting.
Als co-producent van de masterclass heeft Stichting Heerenveense Kunstkring hieraan een
financiële bijdrage geleverd. Hetzelfde gold voor centrum voor de kunsten Ateliers Majeur
dat optrad als co-producent van het bosconcert.
Tot slot heeft een aantal, overwegend lokale bedrijven in natura gesponsord of kortingen
verleend op afgenomen diensten of leveringen.
Evaluatie
De programmering is zeer goed ontvangen, met name de combinatie van traditioneel en
nieuw, verrassend repertoire. Het streven naar een goed evenwicht blijft noodzakelijk.
De productie is goed verlopen. Wel bleek het gebrek aan financiële middelen als knelpunt te
worden ervaren. Dit had tot gevolg dat veel werk door een te beperkt aantal medewerkers
moest worden verzet waardoor er ernstige tijdsdruk ontstond. Door de grote inzet van de
medewerkers en de vrijwilligers hebben de bezoekers noch de musici hier iets van gemerkt.
Deels zal dit probleem door de opgedane ervaringen worden ondervangen, deels zullen er bij
toekomstige edities meer middelen moeten worden vrijgemaakt.
Er is hard gewerkt aan de marketing en communicatie, hetgeen veel media-aandacht heeft
gegenereerd. Bij de volgende editie zal een helder tijdsplan voor de publiciteit worden
geformuleerd. De visuele identiteit en het consequente gebruik ervan bij de publicitaire
uitingen werden als positief ervaren.
Volgende editie
Het succes van beide festivaledities en de substantiële toename aan publiek tijdens het
laatste festival vormen een heldere indicatie dat er structurele behoefte bestaat aan een
jaarlijks kamermuziekfestival in Oranjewoud qua opzet als het onze. Door publiek en partners
is aangedrongen op een herhaling volgend jaar. De volgende editie staat gepland voor 23 t/m
25 mei 2014.
Wij zijn blij met de publiekstoename van bijna 90%. Het publiek bestaat echter voor het
merendeel uit 50-plussers, zo bleek uit ons kaartverkoopsysteem. Uitzondering hierop was
het bosconcert waar veel meer verschillende leeftijden waren vertegenwoordigd. Tijdens
het volgende festival zullen er daarom nog meer randprogrammering en vernieuwende
elementen worden toegevoegd aan de bestaande programmastructuur met behoud van de
traditionele onderdelen. Ook zal er meer aandacht zijn voor educatie en participatie en zullen
samenwerkingsverbanden op lokaal, regionaal en landelijk niveau worden bestendigd en

uitgebreid. Daarmee hopen wij nieuwe en grotere doelgroepen te bereiken die met
aansprekende en spannende onderdelen in aanraking worden gebracht met klassieke
muziek.
Wel bestaan er zorgen of het huidige financieringsmodel voldoende basis biedt voor
continuïteit op langere termijn. Uit de evaluatie is duidelijk naar voren gekomen dat er een
ernstige discrepantie bestaat tussen de verrichte werkzaamheden van de medewerkers en
de bijbehorende financiële vergoeding. Een te grote werkdruk als gevolg van een tekort aan
middelen zal naar verwachting ook zijn weerslag hebben op het plezier van de vrijwillige
krachten en de bereidheid zich in te zetten voor het festival. Een betere balans is
noodzakelijk om de kwaliteit en ambitieniveau van het festival te handhaven en verder te
ontwikkelen.
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Contactgegevens
Stichting Landgoedconcerten Oranjewoud
De heer F. van Zadelhoff, secretaris
Hegedyk 16
8404 GB Langezwaag
E-mail | f.vanzadelhoff@festivaloranjewoud.nl
Handelsregister Leeuwarden 51205335
Friesland Bank 2904.58.269
Artistiek
Yoram Ish-Hurwitz, artistiek leider
Telefoon (0513) 63 18 83
E-mail | yoram@festivaloranjewoud.nl
Algemeen
E-mail | info@festivaloranjewoud.nl
Website | www.festivaloranjewoud.nl

