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Oranjewoud Festival 2017
Van 1 t/m 5 juni 2017 vond de zesde editie plaats van Oranjewoud Festival. Het
kwalitatieve aanbod, de bijzondere presentatie, de fantastische aankleding en het
mooie weer zorgden voor een recordaantal van 15.000 bezoeken. Dat is anderhalf keer
zoveel als de editie ervoor en tweeëneenhalf maal het aantal bezoekers in 2015. Het vrij
toegankelijke festivalhart De Proeftuin in de historische Overtuin was het populairste
onderdeel, met name voor nieuw publiek. Veel Proeftuin-bezoekers kochten ter plekke
kaarten voor concerten van het hoofdprogramma. Daarmee blijkt het gehanteerde
freemiummodel en de etalagefunctie van het festivalhart, net als vorig jaar, goed te
werken.

1. Artistieke invulling
Met Oranjewoud Festival willen wij graag een bijdrage
leveren aan een verbonden samenleving. Onze missie
is om zo veel mogelijk mensen de waarde van cultuur
in het algemeen en klassieke muziek in het bijzonder te
laten ervaren. Daarmee beogen wij het heersende beeld
dat klassieke muziek saai, elitair, moeilijk en ouderwets
is, bij te stellen en de kloof tussen het algemene publiek
en de culturele wereld te verkleinen. Onze voornaamste
strategie is om hoge kwaliteit te koppelen aan lage
drempels met De Proeftuin als beste voorbeeld en door
presentatie en beleving onderdeel te maken van het
artistieke proces.
Wij kunnen zonder meer stellen dat wij tijdens editie
2017 in onze opzet geslaagd zijn. Uit de vele gesprekken
met Proeftuin-bezoekers, representatieve steekproeven
en de spontane reacties blijkt dat veel nieuw publiek
het festival wist te vinden. De samenstelling van het
publiek in De Proeftuin was buitengewoon divers. Wij
zagen vele gezinnen met jonge kinderen, doorgewinterde
concertbezoekers en cultuurliefhebbers. Allemaal vonden
zij een plek op het festival waar zij zich op hun gemak
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voelden. Oranjewoud Festival was, niettegenstaande het
feit dat klassieke muziek centraal stond, voor even the
place to be.
Naast de ontspannen sfeer van het festivalhart droeg
het feit dat veel musici op uiteenlopende manieren te
beluisteren waren bij aan de festivalbeleving. Zo kon men
pianist Rembrandt Frerichs op het ene moment horen
met sopraan Klaartje van Veldhoven in een tipi en op een
ander moment met zijn jazztrio tijdens de Kunst van het
Trio in Museum Belvédère. Publiek dat logeerde in hotel
Tjaarda kon in slaap worden gezongen door gespeeld
door pianist Enrico Pace terwijl hij op een ander moment
het podium deelde met de Friese actrice Nynke Heeg.
1a. Muzikaal programma
De in 2015 geïntroduceerde Proeftuin vormde het begin-,
middel- en eindpunt van de meeste festivalbezoeken.
Het festivalhart blijkt een sleutelfunctie te vervullen
bij het aantrekken van nieuw publiek en vormt feitelijk
een festival op zich. Doordat vrijwel alle musici van
hoofdprogramma ook in het festivalhart optraden, waren
deze inhoudelijk nauw met elkaar vervlochten.
De Proeftuin-programmering bestond uit
een doorlopend programma van klassieke concerten
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Aart Strootman, Katharina Gross tijdens Dada Revisited in Museum Belvédère

en niet-klassieke optredens op twee podia. Daaraan is
dit jaar voor het eerst een derde podium toegevoegd
in de vorm van kindertheater ‘t Proevertje waar enkele
muziekvoorstellingen geprogrammeerd waren voor
kinderen vanaf 3 jaar.
In het omliggende parklandschap, Museum
Belvédère, de landhuizen, de historische tuinen,
de Ecokathedraal en als nieuwe locatie een koudeoorlogsbunker vond het hoofdprogramma plaats.
Deze was verdeeld over een aantal programmalijnen,
waaronder verhalen, natuur, ontmoetingen en leven
en dood. Een artistiek partnerschap met LUDWIG
dat wij voor twee edities zijn aangegaan, vormde een
substantieel deel van het hoofdprogramma, bestond uit
zeven locatiespecifieke optredens en vormde daarmee
een substantieel deel van het hoofdprogramma. De
Nacht van het Park vormde eveneens een nieuw
onderdeel met korte optredens verspreid over de
bijzonder uitgelichte Overtuin en een afsluitend
Middernachtconcert.
Overkoepelend thema
Het overkoepelende thema was Op leven en dood,
hetgeen op tal van manieren tot uitdrukking kwam in
het programma, zoals de kameropera Before I Die,
het Middernachtconcert met o.a. Giudecca van Aart
Strootman en Death Speaks van David Lang maar ook
het Zonsopgangconcert door LUDWIG en blokfluitiste
Lucie Horsch.
Concerten
De programmalijn Natuur omvatte onder meer Drumming
en een slagwerkconcert in het Tuimlaarbos met werken
van Xenakis en Reich en de Zingende Zonderling in
de Ecokathedraal met o.a. Kurt Schwitters’ Ursonate.
Noemenswaardig bij de programmalijn Verhalen zijn

onder meer het Kaarslichtconcert door Enrico Pace
en de Friese actrice Nynke Heeg (met gedichten van
Lamartine), Shelter (waarbij het Belgische .ensemble
Revue Blanche het podium deelde met auteur Stefan
Hertmans) en de kameropera Before I Die (rond de
personages Norma en Madame Butterfly). Voorbeelden
van concerten binnen de lijn Ontmoetingen zijn een
optreden van Fuse (jazz en klassiek), De Kunst van het
Trio (muziek en beeldende kunst) en Underground in de
bunker (muziek en videokunst). Er waren ook klassieke
optredens zoals een Schubert-programma door Trio
Wanderer en een strijkkwartetprogramma door LUDWIG
eveneens rond Schubert. Avontuurlijke onderdelen
waren de Nacht van het Park, waaronder Augmented
Concert, een programma rond Dada en Tipi’s Klassiek,
drie roulerende mini-optredens.
1b. Randprogramma
Voorbeelden uit het randprogramma zijn Vis-à-Vis waarbij
Thea Derks in gesprek ging met Maarten van Veen
en Aart Strootman over hun rol tijdens de Nacht van
het Park en haar inleiding bij de Zingende Zonderling.
Schrijver Merlijn Kerkhof hield een lezing over zijn nieuwe
boek Alles begint bij Bach. Ook Hertmans combineerde
zijn optreden met Revue Blanche met een lezing.
Het bosconcert Drumming werd gecombineerd met
een workshop waarin duidelijk werd gemaakt hoe de
verschuivende patronen van de minimal music van
Steve Reich functioneren. In De Kunst van het Trio
door het Rembrandt Frerichs Trio werden toelichtingen
geïntegreerd door kunsthistorica Adriana Gonzalez
Hulshof en museumdirecteur Han Steenbruggen. Tot slot
heeft geluidkunstenaar Hans van Koolwijk op uitnodiging
van het festival een kleine expositie ingericht in Museum
Belvédère.
In De Proeftuin was er een uitgebreid aanbod
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aan kinderactiviteiten zoals het maken van een
animatiefilm met muziek die de kinderen bij de podia
in De Proeftuin konden opnemen en Hands-on. Daarbij
kregen kinderen de kans om onder begeleiding van een
ervaren docent kennis te maken met uiteenlopende
blaas-, strijk- en slagwerkinstrumenten.
1c. Educatief programma: As a Matter of Sound
Net als in voorgaande jaren werd in samenwerking
met kunstencentrum Ateliers Majeur een educatief
project georganiseerd waarbij diverse basisscholen
en lokale kunstenaars betrokken waren. Ditmaal was
geluidkunst Van Koolwijk de inspiratiebron. Onder
begeleiding van lokale kunstenaars hebben ongeveer 150
basisschoolleerlingen in zes weken tijd vijf verschillende
geluidkunstwerken gemaakt die in de Overtuin werden
tentoongesteld en waaraan ook een wedstrijd was
verbonden. Met de educatieve projecten brengen wij
kinderen van 10 tot 12 jaar op een laagdrempelige manier
in aanraking te brengen met kunst en cultuur, in het
bijzonder klassieke muziek.
1d. Participatieprogramma: Carlos Sound Trip Talant
In navolging van een pilot in 2015 werd een groter
opgezet programma ontwikkeld voor mensen met
een verstandelijke beperking onder leiding van Carlo
Balemans van Codarts. De deelnemers werden
verbonden met enkele professionele musici. Het
project mondde uit in een openbare uitvoering op het
hoofdpodium. De publieke belangstelling hiervoor was
groot, de volledige capaciteit van 350 werd benut.
1e. Talentontwikkeling
Er werd voor de tweede achtereenvolgende jaar
samengewerkt met ArtEZ hogeschool voor de kunsten
in Zwolle. Multidisciplinaire afstudeerprojecten van
de masteropleiding muziek vormen tezamen het
ArtSEEDZ Music Festival dat in april in de binnenstad
van Zwolle wordt georganiseerd. Eén van deze projecten
wordt daarbij geselecteerd om zich in De Proeftuin te
presenteren tijdens Oranjewoud Festival. Het betrof
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ditmaal de 30-minuten durende voorstelling The
Immigrants, bestaande uit muziek, dans en film.
2. Samenwerkingsverbanden
Bij deze editie van Oranjewoud Festival werd met
vele lokale en regionale organisaties samengewerkt,
waaronder Posthuis Theater (kantoorfaciliteiten, cofinanciering kameropera Before I Die), Noordelijk Film
Festival (kinderworkshop animatie), Staatsbosbeheer
(concertlocaties waaronder Drumming), Ateliers
Majeur (educatie, participatie en repeteerfaciliteiten
musici), lokale kunstenaars (educatie), ArtEZ
hogeschool voor de kunsten (talentontwikkeling),
Museum Belvédère (expositie Hans van Koolwijk,
educatie en concertlocatie), Stichting FB Oranjewoud
(concertlocatie), Omroep Friesland (live registraties,
reportages en programmalocatie), Museum Bescherming
Bevolking (concertlocatie), Golden Tulip Tjaarda (hotelen restaurantfaciliteiten, concertlocatie), Stichting
Literaire Activiteiten Heerenveen (lezingen), gemeente
Heerenveen (bemiddeling met de erven van de
Overtuin), Heerenveen ‘n Gouden Plak (marketing),
Leeuwarden-Fryslân 2018 (inhoudelijke en publicitaire
ondersteuning), Hanos Heerenveen (bevoorrading bar),
Stenden (bemanning bar) en eigenaren en beheerders
van de landgoederen.
3. Marketing en publiciteit
Voor de uitvoering van de marketingstrategie werd voor
opnieuw samengewerkt met Communicatiebureau
De Kippen. De jarenlange ervaring van dit bureau in de
culturele sector, gecombineerd met een persoonlijke
benadering, grote toewijding en hands on-aanpak heeft
geleid tot een effectieve campagne en een prettige
samenwerking,
De visuele identiteit die in voorgaande jaren
was ontwikkeld, bleek nog te weinig aan te sluiten
bij de werkelijke ervaren sfeer van het festival. Er is
daarom gekozen voor een nieuwe ontwerper die zich
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ook heeft toegelegd op een nieuw, en jaarlijks wisselend
festivalbeeld. Dit is toegepast in alle uitingen, van
posters, flyers en website tot de locatievormgeving.
De Proeftuin vormde een belangrijk middel voor
het wervn van nieuw publiek. Daar kwam letterlijk en
figuurlijk alles bij elkaar: het publiek, de musici, klassiek
en jazz, cultuur en natuur, vorm en inhoud. De Proeftuin
trok opnieuw vele duizenden bezoekers van wie velen
nog nooit een (klassiek) concert hadden bezocht.
Oranjewoud Festival was zichtbaarder dan
ooit. De advertentiewaarde van de free publicity in de
geschreven en online media bedroeg zo’n € 165.000
euro. Net als in 2016 hebben wij een radiospot laten
maken, die werd uitgezonden op Radio 1. Een zogeheten
bumper werd gefinancierd door samenwerkingspartner
Heerenveen ‘n Gouden Plak. Verschillende musici en
artistiek leider Yoram Ish-Hurwitz waren te gast bij enkele
radio-programma’s, zoals Opium.
Nieuw was een uitgebreide samenwerking
met Omroep Friesland. Deze omvatte live-streams van
zowel het openings- als het slotconcert, live-reportages
op locatie gedurende het hele festival, een klassieke
top-25 waarop vier weken lang gestemd kon worden,
uitmondend in een uitvoering door het Nederlands
Blazers Ensemble tijdens het slotconcert en een
locatieuitzending van een populair praatprogramma
dat grotendeels gewijd was aan festivalgerelateerde
onderwerpen.
Speciale aandacht was er voor de sociale media.
Met name Facebook bleek een effectief middel om
het festival onder de aandacht te brengen. Het aantal
Facebook-likers steeg van 1.927 naar 2.478. De promofilmpjes werden zeer goed bekeken en gedeeld, wat
nog eens werd versterkt door een uitgekiende inzet van
betaalde posts. Het aantal nieuwsbriefabonnees steeg
naar 1.623. De nieuwsbrief wordt goed gelezen.
Bij de bekendmaking van het programma
werd een groot aantal kaarten verkocht, waarna de
kaartverkoop terugliep. In de laatste weken voorafgaand
aan het festival nam de verkoop explosief toe. Opvallend
was dat tijdens het festival nog veel kaarten werden
verkocht. Veel concerten waren uitverkocht. Het
hoofdpodium betrof dit jaar het Rabobank Paviljoen,
bestaande uit meerdere verbonden tipi’s met een totale
capaciteit van 350 personen. Het aantal bezoeken, zowel
betaald als onbetaald, overtrof de verwachtingen. In
totaal werden bijna 15.000 bezoeken geteld, waarvan
4.000 verkochte kaarten. Opvallend is de verschuiving
van het percentage Fries betalend publiek van 50%
in 2016 tot 67% in 2017 (in aantallen een ruime
verdubbeling van het aantal verkochte kaarten aan
Friezen: van 1.250 naar 2.680). Enerzijds leidde het
toegankelijke en eigentijdse imago van Oranjewoud
Festival waaraan de afgelopen jaren gestaag is gebouwd
en die door de achtereenvolgende successen werd
versterkt tot een grotere bekendheid onder Friezen.
Daarnaast heeft de introducerende rol van De Proeftuin
in 2016 die naar verhouding veel regionaal publiek trekt,
geleid tot betaald vervolgbezoek in 2017.
Met de gratis toegankelijke programmaonderdelen heeft Oranjewoud Festival opnieuw een
grote groep mensen laten kennismaken met klassieke
muziek, uitgevoerd door topmusici. Ook het prijsbeleid

met stapelkortingen en een tarief van € 2,50 voor jeugd
tot en met 18 jaar droeg bij aan de laagdrempeligheid
van het festival. Publieksverbreding ontstond daarnaast
door de inhoudelijke samenwerking met de hierboven
genoemde culturele organisaties.
Publieksonderzoek
Bezoekers De Proeftuin
Festivalhart De Proeftuin herbergt zowel bezoekers
van betaalde concerten als mensen die uitsluitend De
Proeftuin bezoeken inclusief de gratis concerten en
activiteiten. Om meer inzicht te krijgen in de herkomst,
vrijetijdsbesteding en in welke mate men vaker klassieke
concerten bezoekt, wilde de organisatie e-mailadressen
verzamelen van de bezoekers van De Proeftuin om hen
na afloop een korte vragenlijst te sturen. Dit bleek in
de praktijk niet eenvoudig om te realiseren, mede ook
vanwege negatieve reacties hierop, waardoor het aantal
verzamelde mailadressen beperkt bleef. Deze hebben
uiteindelijk dezelfde enquête toegestuurd gekregen
als de bezoekers van betaalde concerten (zie hierna:
vragenlijst bezoekers betaalde concerten).
Op basis van eigen waarneming en de enquête
onder de vrijwilligers kan worden geconcludeerd dat er
met name tijdens de eerste en tweede Pinksterdag meer
gezinnen en jonge mensen (< 40 jaar) aanwezig waren
dan in 2016 en dat deze toeloop voornamelijk uit de regio
Friesland afkomstig was. De organisatie beraadt zich hoe
zij tijdens de komende festivaleditie meer gegevens van
de bezoekers van De Proeftuin kan achterhalen.
Exit-poll concertbezoekers
Tijdens het festival hebben de bezoekers van alle
betaalde concerten en het gratis toegankelijke
slotconcert bij binnenkomst een scheurstrook ontvangen
waarmee zij hun waardering voor het concert konden
geven door het cijfer van hun keuze in te scheuren,
waarbij 1 = slecht en 5 = fantastisch.
In totaal heeft 63% van het publiek na afloop van de
concerten een scheurstrookje ingeleverd. De uitkomsten
daarvan zijn weergegeven in de onderstaande grafiek.
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Vragenlijst bezoekers betaalde concerten
Bijna 700 betalende bezoekers (inclusief
bovengenoemde Proeftuin-bezoekers) van
Oranjewoud Festival zijn een week na afloop van het
festival per e-mail benaderd met de vraag of zij een
korte enquête over het festival wilden invullen waarbij
men kans maakte op 3 x 2 toegangskaarten voor het
openingsconcert van 2018. Deze enquête heeft 173
respondenten opgeleverd.
De enquête bestond grotendeels uit gesloten
vragen. Bij enkele vragen bestond de mogelijkheid
om een korte toelichting te geven. De belangrijkste
conclusies zijn:
•
•
•
•
•
•

Ruim 40% van de respondenten bezocht het
festival voor de eerste keer.
Ruim 20% bezoekt geen andere klassieke
concerten.
De gemiddelde leeftijd ligt boven de 40 jaar.
Het festival wordt gemiddeld beoordeeld als goed
tot zeer goed.
75% van de respondenten vindt de ticketprijzen
goed.
56% is zeker van plan het festival volgend jaar
weer te bezoeken, 33% waarschijnlijk.

Een uitvoerige rapportage is op aanvraag beschikbaar.
Toegankelijkheid
In samenspraak met werkgroep toegankelijkheid
Leeuwarden is gewerkt aan het ontsluiten van het
festival voor mensen met een fysieke beperking.
Daarbij zijn alle verbeterpunten uitvoerig in kaart
gebacht en zo veel mogelijk in concrete acties
omgezet, zoals een verbeterde informatievoorziening,
infrastructurele verbeteringen en monitoring en
terugkoppeling door de betreffende groepen.
4. Organisatie
Festivalteam
De artistieke leiding en programmering waren
zoals altijd in handen van Yoram Ish-Hurwitz.
Harm Witteveen had voor de vierde maal de
zakelijke leiding. Johan de Vries, zeer ervaren in
het organiseren van culturele evenementen, is
voor het tweede achtereenvolgende jaar hoofd
productie. Gerco van Veenen voerde de technische
coördinatie voor de vijfde maal uit. Franca Klaus van
Communicatiebureau De Kippen is sinds begin 2016
verantwoordelijk voor marketing & communicatie.
Nanda Tuinstra vormde als programmaproducent
een belangrijke schakel tussen de musici, de
productieleider en de artistiek leider. Kim Dekker
is aangetrokken om de in totaal 80 vrijwilligers
te coördineren. Anne Madrid Y Lopez was
opnieuw coördinator van De Proeftuin alsmede
locatievormgever. Zij voerde onderhandelingen met
de aanbieders en was verantwoordelijk voor de
ontvangsten van sponsorrelaties. Jurjen Enzing was
opnieuw verantwoordelijk voor de kaartverkoop,
Hanny Terpstra verzorgde de crew catering.
Het in de loop der jaren zorgvuldig
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samengestelde team vormt een hechte eenheid
en blijkt zeer goed in staat het festival vakkundig
te organiseren waarbij men veel enthousiasme en
passie aan de dag legt. Wel is de grens bereikt met
betrekking tot de belasting van het team. Men geeft
unaniem aan extra ondersteuning nodig te hebben om
de taken naar behoren te kunnen uitvoeren.
Besturen
De samenstelling van het bestuur van Stichting
Landgoedconcerten Oranjewoud (binnenkort Stichting
Oranjewoud Festival) is sinds begin 2016 ongewijzigd.
Ingrid Metz heeft haar tijdelijke voorzitterschap
verruild voor een definitieve aanstelling. De
overige bestuursleden zijn Yvonne van den Berg
(programmeur De Oosterpoort Groningen), Lode van
Piggelen (cultureel ondernemer, voorheen directeur
Over ‘t IJ Festival en programmeur Festival a/d Werf),
Jacques Malschaert (directeur Bibliotheekservice
Friesland), penningmeester Gerrit Kramer (voormalig
accountant) en Klaas Dijksma. Oranjewoud Festival
heeft met hen een kundig en kritisch bestuur met
veel ervaring in de culturele sector. Het bestuurs- en
directiereglement is nagenoeg voltooid. De stichting
volgt de Code Cultural Governance.
Naast de hoofdstichting is er een Stichting
Vrienden Oranjewoud Festival die zich toelegt op
het werven van particuliere gevers en daarnaast
het draagvlak van het festival binnen de lokale
gemeenschap bewaakt.
5. Financiën
Met een omzet van zo’n € 415.000 (tegenover
€ 250.000 in 2016) heeft Oranjewoud Festival
opnieuw een grote inkomstenstijging gerealiseerd.
De begrote recette uit kaartverkoop is eveneens
overtroffen. Een andere bron van publieksinkomsten
was De Proeftuin: de deelnemers van De Proeftuin
droegen een deel van hun omzet af aan het festival
en de verkoop van koude dranken was in handen van
het festival. Mede dankzij het goede weer leverde dit
een niet onaanzienlijk bedrag op.
Sponsoring is een steeds belangrijker
inkomstenbron: met meer dan € 45.000 zijn de
sponsorinkomsten bijna verdubbeld ten opzichte van
vorig jaar. De geprofessionaliseerde sponsorwerving
begint zijn vruchten af te werpen. De Rabobank
Heerenveen Zuidoost Friesland heeft zich voor de
komende drie jaar als hoofdsponsor aan het festival
verbonden. BASF Heerenveen was (voor het vierde
jaar) een van de grotere sponsoren. Verschillende
(regionale) bedrijven sponsoren het festival met
kleinere bedragen. Daarnaast zijn er veel leveranciers
die een sponsorbijdrage in natura leveren
Ook de fondsenwerving bij private fondsen is
zeer succesvol geweest, mede dankzij forse donaties
van Sena, VSBfonds, Fonds21 en Prins Bernhard
Cultuurfonds. De lokale Julia Jan Wouters Stichting
leverde opnieuw een bijdrage, net als de Nico Nap
Foundation. Dit jaar ontving het festival voor het eerst
een bijdrage van de Turing Foundation.
Een stevige lobby, deels in samenwerking met andere
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culturele organisaties, heeft ervoor gezorgd dat
Oranjewoud Festival een hogere bijdrage ontvangt
van de gemeente Heerenveen en voor het eerst ook
subsidie krijgt van de provincie Friesland. Het Fonds
Podiumkunsten kende een subsidie toe voor een
periode van twee jaar.
De hogere inkomsten zijn aangewend om het
ambitieuze programma te realiseren. Voor techniek en
locatie-inrichting zijn fors meer kosten gemaakt dan
begroot, en dan nog zijn er flinke kortingen gegeven
door verschillende leveranciers. De uitbreiding
van De Proeftuin, het Oranjewoud Paviljoen en de
overkapping van het Prinsenwijkconcert: allemaal
nieuwe stappen, waarvan de kosten niet geheel op
voorhand waren te voorspellen. De kostenstijgingen
konden gelukkig worden opgevangen dankzij de
hogere inkomsten.
De honoraria voor de musici vormen de
grootste kostenpost. Alle betaalde medewerkers
hebben zoveel meer uren gemaakt dan voorzien,
dat een kleine verhoging van de toch al summiere
vergoeding op zijn plaats zou zijn geweest. Door
de hierboven vermelde kostenstijgingen was de
financiële ruimte hiervoor helaas zeer beperkt.
Terugkijkend durven wij te stellen dat er een
maximaal resultaat is behaald met relatief weinig
middelen. De editie 2016 wordt afgesloten met een
klein positief resultaat, dat wordt toegevoegd aan de
algemene reserve.

6. Volgende editie
Editie 2017 vormde een belangrijke generale repetitie
voor 2018 wanneer het festival onderdeel is van
het hoofdprogramma van Leeuwarden Culturele
Hoofdstad is van Europa. Het festival zal dan
11 dagen duren van donderdag 31 mei tot en met
zondag 10 juni. De meeste activiteiten zullen tijdens
de twee weekends plaatsvinden en op doordeweekse
dagen voornamelijk een avondprogramma, educatieen particpatieactiviteiten.
Zoals wij in ons projectplan uiteenzetten
zullen wij de komende jaren blijven inzetten op
de inhoudelijke vernieuwing van de klassieke
muziekpraktijk alsmede internationalisering van het
programma en het publiek.

Conclusie
Opnieuw heeft het festival laten zien dat het de doelstelling om de hoogst mogelijke
kwaliteit te verbinden met zo laag mogelijke drempels kan realiseren en daarmee invulling
weet te geven aan de missie zo veel mogelijk mensen de waarde van klassieke muziek
te laten ervaren. Het festival draagt zo effectief bij aan het doorbreken van de heersende
vooroordelen rond klassieke muziek en het verkleinen van de kloof tussen publiek en de
culturele wereld. De Proeftuin bewijst zich telkenmale als een gouden greep om nieuw
publiek te verleiden een klassieke-muziekfestival te bezoeken net als de ontwikkeling en
het gebruik van bijzondere presentatievormen en locatiespecifieke concerten.
Het succes blijkt onder meer uit de enorme groei van het publiek en de vele enthousiaste
reacties. Was er tijdens de eerste editie in 2012 nog sprake van 450 betaalde bezoeken,
in de loop van zes edities is het totaal aantal bezoeken meer dan verdertigvoudigd en
het aantal betaalde aantal negen maal zo groot ten opzichte van de start. Een uitgekiend
prijsbeleid met stapelkortingen, een scherp jeugdtarief en de vele gratis onderdelen
zorgen ervoor dat een festivalbezoek aantrekkelijk is en bereikbaar voor iedereen,
ongeacht kennis en ervaring, leeftijd of inkomen zonder inhoudelijke concessies te doen. n
Yoram Ish-Hurwitz en Harm Witteveen
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Harmonies Poétiques et Réligieuses van Franz Liszt
Pianist Enrico Pace en actrice Nynke Heeg

Festivalhart De Proeftuin | Foto Ronald Knapp
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De zingende zonderling in de Ecokathedraal
Katharina Gross, cello
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Nacht van het Park

Silent Concert door Joris van Rijn (viool), Mick Stirling (cello) en Yoram Ish-Hurwitz (piano) | Foto Ronald Knapp

Rebound van Iannis Xenakis
Tatiana Koleva, slagwerk
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Hands-on viool, cello en contrabas

Kindervoorstelling in Kindertheater ‘t Proevertje

Silent Concert door Joris van Rijn (viool), Mick Stirling (cello) en Yoram Ish-Hurwitz (piano) | Foto Ronald Knapp
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Yoga in Concert

Jong en oud in De Proeftuin

Silent Concert door Joris van Rijn (viool), Mick Stirling (cello) en Yoram Ish-Hurwitz (piano) | Foto Ronald Knapp
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Before I Die

Kameroperahuis

Trio Wanderer
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ORANJEWOUD FESTIVAL IN BEELD EN GELUID
Op www.oranjewoudfestival.nl/video zijn de volgende beeld- en geluidsregistraties te bekijken:
•
•
•
•
•

Aftermovie Oranjewoud Festival 2017
Openingsconcert op 1 juni 2017 door LUDWIG en Lucie Horsch, Noa Wildschut en Pieternel Berkers als
solisten (zowel een korte impressie als integraal)
Kaarslichtconcert op 2 juni 2017 door Enrico Pace en Nynke Heeg (impressie)
Slotconcert op 5 juni 2017 door het Nederlands Blazers Ensemble (impressie)
Algemene impressie van Oranjewoud Festival 2017 (Omroep Friesland)

Op www.oranjewoudfestival.nl/slotconcert is het slotconcert op 5 juni 2017 door het
Nederlands Blazers Ensemble integraal te bekijken. Om toegang te krijgen tot deze pagina heeft u het
volgende wachtwoord nodig: beeld2017

Advertentie na afloop van het festival
HOOFDSPONSOR

ORANJEWOUD FESTIVAL BEDANKT ALLE
BEZOEKERS EN ALLE SPONSORS DIE ONS
DIT JAAR WEER HEBBEN GEHOLPEN
KLASSIEKE MUZIEK DICHTER BIJ DE MENSEN
TE BRENGEN EN DAARMEE OOK MENSEN
DICHTER BIJ ELKAAR.

SPONSORS

Met speciale dank aan:
de Vrienden van Oranjewoud
Festival, alle vrijwilligers,
de eigenaren en beheerders
van alle concertlocaties.

FONDSEN EN SUBSIDIENTEN

Hoofdprogramma

SAMENWERKINGSPARTNERS

Hoofdprogramma

ZAKELIJKE DONATEURS
Hoofdprogramma

SAVE THE DATE ORANJEWOUD FESTIVAL 2018: 31 MEI T/M 10 JUNI

VOF Mobiel-bellen.com - Priore Accountants - IJssel Technologie BV - Nationale Fiets Projecten BV - Golden Tulip
Tjaarda Oranjewoud - Grand Cafe ’t Gerecht - Fennie Wit - Museumcafé Belvédère - Vivace-ctc - Graﬁsche groep Van
der Eems - P.W. Bandell Beheer BV - Tuinvorm Henro Drost - De Bakkers van Verloop – Bentacera – Bruning De Goede
- Kairos advies – Piet Boersma Schilders - Makelaardij Terpstra BV – Decokeuken Heerenveen, Eysinga & Oostra.
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