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1. Visie, missie en positionering
van Stichting Omroep Muziek

Voorwoord
In augustus 2013 ontstond de Stichting Omroep
Muziek (SOM) als productiehuis voor levende muziek
bij de publieke omroepen. De SOM kreeg, in het kader
van de taakstelling Levende Muziek en op basis van
afspraken met de NPO, NTR en AVROTROS, de opdracht
voor productie van drie grote symfonische series voor
NPO Radio 4: de NTR ZaterdagMatinee, het AVROTROS
Vrijdagconcert en het Zondagochtendconcert. Het Radio
Filharmonisch Orkest (RFO) en het Groot Omroep Koor
(GOK) verzorgen de hoofdmoot van de concerten in de
series. Met deze drie series en twee ensembles toont de
SOM zich hoeder van vijf iconen van traditie én vernieuwing, mede dankzij een constructieve en intensieve
samenwerking met NTR, AVROTROS en NPO Radio 4.
In Nederland heeft de SOM een unieke positie door:
• klassieke muziek actueel te maken met (wereld)
premières;
• steeds te innoveren en nieuwe formats te ontwikkelen;
• onderdeel uit te maken van de publieke omroep en
nauw aan te sluiten bij de missie van de NPO;
• content te creëren die ook buiten concertzalen tot
stand komt;
• alles te doen in co-creatie met de publieke omroep.
Deze strategie sluit aan bij de keuzes die zijn gemaakt
ten tijde van de oprichting van de SOM. Toen zijn
drastische maatregelen genomen, zoals het opheffen
van de Radio Kamer Filharmonie, de Muziekbibliotheek en educatieactiviteiten, het afstoten van het
Metropole Orkest en het verkleinen van het RFO en
GOK. Sindsdien is actief gebouwd aan de nieuwe
positionering van de SOM, waarbij sterk is ingezet op
de samenwerkingsrelatie met de NTR en AVROTROS,
de zogenoemde NAT-partners, en de invulling van de
positie binnen de publieke omroep. Met succes: de
Samenwerkingsovereenkomst 2013-2020 met NTR en
AVROTROS schiep, na een lange periode van onrust,
voor een periode van bijna acht jaar rust en duidelijkheid voor de levende symfonische muziek binnen de
publieke omroep.
Sinds de start in 2013 zijn grote stappen gezet: de
voorgenomen organisatorische en programmatische
wijzigingen zijn allemaal doorgevoerd, de personele
reorganisatie is zo goed als afgerond. Intussen is op
artistiek niveau niet ingeleverd en werden financiële
doelstellingen beter dan voorzien behaald. Vanaf 2015
is er sprake van een financieel stabiele bedrijfsvoering.
Ondanks de ingrijpende veranderingen is de uitvoering van de kerntaak niet in het geding gekomen. Het
niveau van de series bleef onveranderd hoog, terwijl
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de bezoekerscijfers stegen. De uitvoerende ensembles
bleven beide op hun internationaal hoge niveau, steunend op hun lange traditie en de eigen, kenmerkende
uitvoeringscultuur. Het RFO bestaat nu uit 120 instrumentalisten en het GOK uit 60 vocalisten: dankzij hen
kan de SOM onderscheidende programmering blijven
aanbieden. Vanuit medewerkers en organisatie is de
afgelopen paar jaar veel gedaan; zo is er een start
gemaakt met het verkennen van nieuwe vormen en
projecten om profiel en draagvlak te versterken.
Nu is het tijd om, samen met de NAT-partners en NPO
Radio 4, de betekenis en daarmee de toekomst voor de
SOM en de medewerkers verder te waarborgen. Daartoe
is onder leiding van de interim-directeur dit Meer
jarenbeleidsplan ontstaan, waarbij gebruik is gemaakt
van eerdere inventarisaties en analyses door leiding
en medewerkers van de SOM en van gesprekken met
vele relevante partijen uit het veld. Ook is een aantal
keren met vertegenwoordigers van het RFO, het GOK
en de ondernemingsraad (OR) gesproken. Diverse
medewerkers en OR-vertegenwoordigers hebben met
veel enthousiasme bijgedragen aan het formuleren
van de visie en de ambities voor dit plan. Een beknopte
weerslag daarvan is in de ambities (hoofdstuk 4) en
omgevingsverkenning (Bijlage III) opgenomen. Uit
gesprekken met vertegenwoordigers van de publieke
omroep blijkt dat de publieke omroep de ambities in dit
plan van harte ondersteunt.
Dit beleidsplan formuleert de voornemens voor de
invulling van de plannen van de NPO voor het onderdeel levende symfonische muziek. Het grootste
deel hiervan wordt bepaald door het Artistiek Plan
2013-2020 (zie Bijlage II) en de Samenwerkings
overeenkomst 2013-2020.
Het plan geeft daarnaast de aanzet voor een nood
zakelijke innovatieslag en kan daarmee het best worden
omschreven als ‘een plan voor een plan’. Het is bij uitstek
de taak van de nieuwe directeur Roland Kieft om dit
vanaf 1 april 2016 nader in te vullen. Het Meerjarenbeleidsplan van de SOM is daarmee een levend document.
Het succes van de SOM en haar vijf iconen wordt
primair bepaald door goed samenspel binnen ensembles, binnen de organisatie en met onze partners.
Samen zetten wij de schouders eronder om een duurzaam relevante bijdrage van levende klassieke muziek
bij de publieke omroep te realiseren. De SOM zet vol in
op de kracht van samenspel.
Maurits Haenen
Directeur Stichting Omroep Muziek a.i.

De behoefte aan verdiepende, verrijkende en verbindende
muziek is universeel en van alle tijden. Klassieke muziek
verbindt ons met het verleden, met het heden en ze
verbindt de toekomst met de dag van vandaag. Niettemin
is klassieke muziek uitsluitend relevant wanneer ze
verbinding maakt met de samenleving. Het plaatsen van
de klassieke canon in een context met nieuw gecomponeerde muziek is een voorwaarde om relevant te blijven,
net als innovatie binnen de traditionele concertpraktijk
met aansprekende, hedendaagse presentatievormen. De
SOM gelooft in de waarde van symfonisch-vocale muziek
voor de hedendaagse samenleving. Die bijzondere
waarde toont ze in de omroepseries, waarin de SOMensembles een vooraanstaande rol spelen.
Van klassieke-muziekproducenten die gebruikmaken
van publieke middelen mag de ambitie worden verwacht
die klassieke muziek voor zoveel mogelijk mensen te
ontsluiten. Met de SOM heeft de publieke omroep in
Nederland een unieke mogelijkheid om de waarde
van klassieke muziek niet alleen te ontsluiten in de
concertzaal, maar ook via alle denkbare mediaplatforms.
Daarnaast brengt de voortdurende beschikbaarheid
voor de publieke omroep met zich mee dat de SOM ook
betekenis kan hebben in andere formats en vormen van
content. Middels concerten, distributie via talloze kanalen
en andere formats bereikt de SOM een voor klassiekemuziekbegrippen uitzonderlijke hoeveelheid mensen.

De Stichting Omroep Muziek is het
productiehuis van de publieke omroep
voor uitvoering van levende en actuele
klassieke muziek, op excellent niveau.
Door haar rol en positie in het omroepbestel vervult de
SOM een nationale functie. Met een onderscheidende
artistieke visie en hoge kwaliteit van ensembles en
uitvoering, biedt de SOM haar partners unieke content
op alle mogelijke platforms.
Relevant door actualisering
Traditie blijft levend voor de toekomst door vakmanschap en vernieuwing. Door nieuwe werken in dialoog
met de klassieke canon te presenteren, verbindt de SOM
verleden met heden. Met actief artistiek beleid op het
gebied van nieuw gecomponeerde muziek levert de
SOM een in Nederland ongeëvenaarde bijdrage aan de
ontwikkeling en toekomst van symfonisch-vocaal klassieke muziek.

Veranderingen in de samenleving vragen nieuwe
verbindingen
Klassieke muziek is alleen relevant als sprake is van een
intensieve, actuele verbinding met de maatschappij. De
SOM gaat zich toeleggen op het ontwikkelen van presentatievormen, die klassieke muziek betekenis geven in een
veranderende samenleving. Hierin zal de SOM een nationale rol spelen. De samenhang met omroeporganisaties en
programmamakers biedt daartoe uitstekende kansen.
De SOM onderschrijft de toekomstvisie ‘Orkesten van nu,
waarde voor de toekomst’ van de Vereniging van Nederlandse Orkesten. In de periode van 2017 tot en met 2020
zal die vereniging zich richten op het vergroten van het
maatschappelijke draagvlak voor klassieke muziek, op
het gezamenlijk ontwikkelen en bevorderen van modern
werkgeverschap en op het versterken van educatieve
activiteiten.
De SOM is uniek gepositioneerd als onderdeel van
de publieke omroep
De publieke omroep is de grootste aanbieder van kunst en
cultuur en heeft een initiërende, producerende en distribuerende rol. De SOM heeft de verbinding van muziek met
media in haar DNA en is dan ook een fundament onder de
culturele ambities van de NPO. Via de publieke omroep zijn
de producties van de SOM in het hele land beschikbaar,
verscheidene malen én op verschillende manieren. Dankzij
de SOM beschikt de NPO over een unieke producent van
onderscheidende, verrijkende symfonisch-vocale content.
Niet alleen concerten: brede visie op content
en platforms
De SOM heeft een bredere betekenis dan traditionele
producenten van klassieke concerten. De SOM is specifiek
bedoeld voor het produceren van content voor alle NPOplatforms, content die in vorm en inhoud het gebruikelijke
concert kan overstijgen. De SOM wil daar in de nabije
toekomst sterker de focus op leggen.
Co-creatie: de essentie van samenwerken en
ontwikkelen
Content en presentatievormen ontstaan in nauwe
samenspraak met omroeporganisaties en hun platforms.
Deze co-creatie draagt positief bij aan de ambities en
resultaten van de omroepen: het is de kracht van dit
samenspel dat het verschil maakt.
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2. Kernwaarden en cultuur
De SOM staat voor kernwaarden die in alle producties
en uitvoering aanwijsbaar zijn:
• Wij produceren en ontwikkelen in nauwe samenwerking met de NAT-partners en NPO Radio 4
content op het terrein van symfonisch-vocale
muziek voor alle denkbare mediaplatforms.
• Wij raken het publiek, verrijken met live-uitvoeringen het leven van onze luisteraars en brengen
hen in contact met actuele muziek, in dialoog met
de klassieke canon. Wij geven symfonisch-vocale
muziek relevantie door bij deze tijd passende
presentatievormen te ontwikkelen.
• Wij bieden symfonisch-vocale muziek in al haar
volledigheid aan, bekend en minder bekend. Alle
muziek wordt op hetzelfde exemplarische, hoge
niveau uitgevoerd. Wij zijn trots op onze hoge
standaard.
• Wij streven naar continuïteit van organisatie en
werkgelegenheid. Voor medewerkers biedt de SOM
een dynamisch en professioneel thuis, waarin
specialisme en eigenheid vanuit samenspel en
samenwerking worden gewaardeerd. Van medewerkers vragen wij focus op artistieke en vakmatige
kwaliteit, een brede taakopvatting en betrokkenheid
bij de publieke omroep en de samenleving.
• Wij faciliteren de voorwaarden voor de best mogelijke kwaliteit in artistiek, zakelijk en organisatorisch
opzicht en zorgen voor een gezonde exploitatie en
good cultural governance.
Sleutelwoorden zijn: samenwerking, verbinding,
verrijking, kwaliteit, innovatie en samenspel.

1
Zie ‘Het publiek voorop’: Concessiebeleidsplan NPO 2016-2020, 15 juni 2015, p. 5 en
Prestatieovereenkomst NPO/OCW 2010.
2
“Een omroep die zelf muziek programmeert en tot klinken brengt, heeft […] een
artistieke voorsprong op omroepen en zenders die alleen […] putten uit […] cd’s
van de platenindustrie.” - Juryrapport Ere-Reiss Microfoon, mei 2011 (Philomeen
Lelieveldt, Tijdschrift Koninklijke Vereniging Nederlandse Muziekgeschiedenis, Vol.
LXIII (2013), p. 138-168).
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3. Welke opgave heeft de
Stichting Omroep Muziek
anno 2016?
De SOM als integraal onderdeel van de publieke
omroep
De publieke omroep is de grootste aanbieder van
kunst en cultuur in Nederland. Muziek en cultuur zijn
erkende publieke waarden en speerpunten in het
Concessiebeleidsplan 2016-2020 van de NPO. De NPO
heeft met betrekking tot kunst en cultuur onder meer
tot taak het produceren, registeren en verslagleggen
van klassieke concerten.1 Hiertoe wordt ook de doorgaande en duurzame samenwerking met de SOM voor
levende (klassieke) muziek gerekend. Met de concessieverlening aan de NPO voor de periode 2016-2020 is
financiering van de SOM voor deze vijf jaar in principe
zeker gesteld.
Op basis van deze positionering binnen de publieke
omroep is met NTR, AVRO en TROS op 25 juli 2013 een
samenwerkingsovereenkomst gesloten. De SOM kreeg
als opdracht de productie van drie grote symfonische
series op NPO Radio 4. Karakter en omvang van de
ensembles en de series zijn beschreven in het Artistiek Plan 2013-2020 (zie Bijlage II).
Alle producties en concerten van de SOM worden live
uitgezonden op NPO Radio 4 en zijn online beschikbaar via Uitzending gemist op Radio 4.nl. Daarmee
zijn de programma’s beschikbaar voor de meer dan
700.000 unieke luisteraars van NPO Radio 4, de best
beluisterde concerten bereiken tot 100.000 luisteraars. Ook zijn ze geregeld op televisie te zien, op
de hoofdkanalen van de NPO, op subkanalen en ook
steeds vaker via webcasts en sociale media. In de
periode 2010-2015 werden bovendien 761 concerten
via de EBU-samenwerking in het buitenland uitgezonden, een gemiddelde van vijf landen per concert
(zie Bijlage IV voor een cijfermatig overzicht van
aantallen producties en bezoekers van 2010 tot 2017).
Volgens de Mediawet is de primaire taak van de SOM
aan de publieke omroep onderscheidende content
te leveren. Levende symfonische muziek, die verbindend, verrijkend én verrassend is, behoort daartoe. Als
onderdeel van de publieke omroep is de SOM organisatorisch, artistiek en financieel in staat om bijzondere
programma’s en producties te maken en daarmee
de publieke omroep een onderscheidende artistieke
voorsprong te geven.2 De SOM heeft zo ongekende
mogelijkheden – uniek voor Nederland en daarbuiten
– voor de verrijking en vernieuwing van het symfonischvocale repertoire. Daarmee is de SOM niet alleen
aanvullend op, maar ook versterkend voor het aanbod
van symfonieorkesten in de Basisinfrastructuur (BIS),
ook door de beschikbaarheid van het GOK voor BISproducties. De SOM is een uniek omroepproductiehuis

voor levende klassieke muziek, met een aanbod dat nog
verder ontwikkeld zal worden in creatieve dialoog met de
NAT-partners en NPO Radio 4. De productionele ervaring
die het RFO en het GOK binnen de omroep hebben
opgedaan, is internationaal gezien uitzonderlijk3 en
maakt het mogelijk content te leveren voor nieuwe
radio- en televisieformats. De laatste jaren hebben het
RFO en het GOK al succesvol geëxperimenteerd met
nieuwe formats.4
De SOM is ook eigenaar van en gevestigd in het Muziekcentrum van de Omroep, een Rijksmonument aan de
Hilversumse Heuvellaan. Het pand biedt eersteklas
huisvesting aan de ensembles en ondersteunende
organisatie. Het is van groot belang voor de financiële
reikwijdte van de SOM dit bezit zo gunstig mogelijk
te exploiteren. Door incidentele verhuur en verhuring
zijn de laatste jaren de huisvestingslasten succesvol
verlaagd (zie ook hoofdstuk 5, p. 20). In 2014 is gestart
met het programmeren van eigen concerten voor de
directe omgeving en het openstellen van het gebouw
voor externe partijen die voor eigen rekening activiteiten
organiseren. In het seizoen 2015-2016 organiseert het
MCO in totaal 21 eigen concerten. Het iconische MCOgebouw heeft daarmee een maatschappelijke rol voor
Hilversum en omgeving als belangrijke culturele hotspot.
Het beleid wordt grotendeels bepaald door het Artistiek Plan 2013-2020, met enkele recente aanvullingen
(zie Bijlage II), en de Samenwerkingsovereenkomst
2013-2020. Daarnaast staan er ideeën en initiatieven
voor innovatie en doorontwikkeling in hoofdstuk 4.
Positionering en profilering series en ensembles
verder versterken
Ruim twee jaar na de reorganisatie is de uitgangssituatie voor de verdere ontwikkeling van de SOM gunstig:
• Er is een goede samenwerking met de omroepen en
voor langere tijd financiële dekking voor organisatie
en activiteiten;
• Het samen met de NAT-partners en NPO Radio 4
geschreven Artistiek Plan voor de Levende Muziek
blijkt een goede basis voor zowel onderscheidende
als succesvolle omroepseries;
• De belangstelling voor de series is groeiende in de
concertzalen en de series hebben betekenis voor de
profilering van NPO Radio 4. De series behoren zelfs
tot de succesvolste in Nederland.5

De gekozen strategie en positionering bewijzen nu
hun meerwaarde. Als gespecialiseerde instelling voor
specifieke content tekent de SOM binnen de omroep
voor:
• programmeren en uitvoeren onder één dak;
• co-creatie met de NAT-partners;
• langjarige afspraken.
Deze aanpak leidt tot versterking van de profilering
van de series en ensembles én een hoog niveau.
Een live-uitvoering die direct wordt uitgezonden,
vraagt om een aan perfectionisme grenzende werkhouding en benadering. De ensembles zijn hierdoor
‘meertalig’: gretig naar nieuw muzikaal idioom,
nieuwe experimenten en nieuwe vormen. Als creatieve partners van de componisten geven de musici
en vocalisten het beste van zichzelf om de waarde
van nieuw gecomponeerde muziek aan te tonen.
De musici en de ondersteunende staf van de SOM
zijn daarbij bijzonder flexibel. Kenmerkend voor de
werkwijze is dat de ensembles iedere week volkomen
nieuwe en veelal zeer complexe programma’s voorbereiden en uitvoeren. Naast de excellente kwaliteit
van elk ensemble afzonderlijk, is het de combinatie
die het RFO en het GOK een onomstreden toppositie
in Nederland heeft opgeleverd op het gebied van
symfonisch-vocale muziek. Ook dat is de kracht van
samenspel.
De kwaliteit van de ensembles heeft niet geleden
onder de reorganisatie en is onveranderd hoog. Het
RFO hoort bij de top drie van Nederlandse orkesten.
Het GOK heeft als enig professioneel symfonisch koor
een unieke positie in het Nederlands muziekleven,
zowel binnen de omroep als voor de BIS-structuur.
Buiten de series en de omroep treedt het GOK geregeld op met de beste orkesten in Nederland en
daarbuiten.
De basisomvang en vitaliteit van de ensembles is wel
een aandachtspunt.6 Voor het RFO is weliswaar een
stabiele situatie bereikt, het GOK worstelt met een
relatief kleine formatie: vaak vragen producties voor
BIS-orkesten aanvullende bezetting, met extra kosten
tot gevolg. Het koor levert voldoende inzet voor de
series en de resterende capaciteit wordt conform de
afspraak gebruikt voor de nationale samenwerking

3
Bij de conferentie voor EBU-omroepensembles in november 2015 bleken de SOM en de omroeppartners op het gebied van nieuw aanbod veel meer ervaring te hebben dan
vergelijkbare organisaties in andere landen.
4
Bijvoorbeeld: Pieces of Tomorrow, gericht op veertigers; educatieve activiteiten samen met de NPO, omroepen en andere partners; samenwerking met het Conservatorium van
Amsterdam. Zie Bijlage I voor activiteiten en Bijlage IV voor bezoekersaantallen.
5
De series behoren al jaren tot de best lopende klassieke producties in het land (zie Bijlage IV). Koor en orkest krijgen ook hoge waardering in de (inter)nationale pers en van
internationaal gerenommeerde dirigenten en solisten.
6
Basisformatie van ensembles is: RFO: 97,5 fte (1/4444/5441/tmp+2+str 16/14/12/10/8 + 0,5 pi); GOK: 60 fte
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4. Ambities voor 2016-2020
1. Productie van de series, de ensembles en het Artistiek Plan 2013-2020
De basis voor het artistieke beleid en de concertproductie is het Artistiek Plan voor de levende muziek
2013-2020 (zie Bijlage II). In Bijlage IV zijn kwantitatieve gegevens over optredens en bezoekers/
luisteraars van de afgelopen jaren en een prognose
voor de komende jaren opgenomen.
Aanvullend zal de SOM actief beleid ontwikkelen
om de concertprogramma’s van het RFO en het GOK
binnen de omroepseries vaker landelijk uit te spelen.
Ook zal de SOM een nieuwe dialoog starten om de
inzet van het GOK ten behoeve van de nationale
orkestensector af te spreken.
De SOM zal in de samenwerking met de NAT-partners en
NPO Radio 4 de focus op actualiteit in het artistieke beleid
continueren. Dit vanuit het uitgangspunt dat klassieke
muziek alleen dan relevant kan blijven wanneer sprake is
van een intensieve verbinding met de samenleving.
in de BIS-structuur en met andere orkesten.
Gecombineerd met een klein aantal eigen projecten,
levert dit voor de zangers nu een inzet op tot hun
maximum.
De oplopende gemiddelde leeftijd van de formatie is
daarbij een punt van zorg, omdat dit op termijn de
kwaliteit van het ensemble bedreigt en voor de koorleden individueel een bron van onzekerheid is. Deze
problematiek, vergelijkbaar met die van dansers die
ook om fysieke redenen niet kunnen blijven optreden,
vraagt om het ontwikkelen en implementeren van
strategisch HR-beleid. De SOM zoekt op dit punt de
dialoog met de overheid.
Actief inspelen op veranderingen
Het succes van de nieuwe positionering van de
SOM zal alleen standhouden wanneer geanticipeerd
wordt op veranderingen in communicatiepatronen
en mediagebruik. De samenleving – en daarmee de
wereld van de media, omroepen en podia – is aan
grote veranderingen onderhevig. Dat geldt ook voor de
manier waarop mensen kennismaken met klassieke
muziek. Het is nog onzeker hoe de publieke omroep er
in de periode na 2020 zal uitzien, zowel qua mediaplatforms als organisatievorm. Dit is uiterst relevant
voor de SOM, als leverancier van levende symfonische
muziek aan de omroep.
In het verlengde daarvan zijn de marketing en profilering van series, RFO, GOK en MCO bij partners en
7
Onderzoek is uitgevoerd door Suzanne Ekel van NewCheese [Advies Marketing
Communicatie SOM (XII-2015)].
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publiek toe aan vernieuwing.7 De promotionele ondersteuning van zowel de series als de SOM-merken en
-producties verdient een meer doordachte invulling en
versterking. Er is voldoende ruimte voor profilering van
RFO, GOK en MCO naast de series, waarbij zich inspirerende mogelijkheden voordoen voor het vergroten van
eigen inkomsten.
Publiek geld vereist een goede, vruchtbare verbinding
met groepen en partners in de samenleving. Over
vijf jaar, net als over vijftig jaar, worden mensen als
immer geraakt en ontroerd door muziek. Niettemin zal
muziek altijd vragen om presentatievormen die passen
bij de tijd. Samen met onze partners bij de omroep
zal de SOM nieuwe vormen vinden om de kracht van
levende muziek over te dragen op een zo groot en
divers mogelijk publiek.
Het is de taak van de SOM om actueel en relevant
te blijven voor de publieke omroep – en daarmee de
samenleving – en de betekenis die klassieke muziek
kan hebben te hernieuwen en te concretiseren. De
SOM moet ervoor zorgen van grote waarde te blijven
voor de publieke omroep, ook na 2020.
In de komende jaren komt het erop aan het fundament onder de organisatie te verbreden en de positie
van de SOM in het omroepbestel en bij het publiek
ijzersterk en onmisbaar te maken. Dit vraagt om
een constante en dynamische verbinding van onze
content met de doelstellingen en speerpunten van
onze omroeppartners. Dit vraagt ook om het nog beter
inrichten van de organisatie op co-creatie, verbinding
en innovatie. Daarom is dit plan een levend document.

Verdere ontwikkeling
De SOM streeft landelijke betekenis na in het ontwikkelen van presentatievormen die klassieke muziek
relevantie geven in een permanent veranderende
samenleving en dito medialandschap. De samenwerking met programmamakers van de publieke omroep
biedt uitstekende kansen voor het vernieuwen van
bijzondere en onderscheidende content.
De SOM zal onverminderd aandacht vragen voor nieuw
gecomponeerde muziek en zo blijven bijdragen aan
de ontwikkeling van de klassieke muziek. Deze nieuwe
muziek zal vooral in de NTR ZaterdagMatinee worden
gepresenteerd, consequent in dialoog met de canon
van de symfonisch-vocale muziek. In deze en andere
series zal samen met de partners actief worden
gezocht naar vernieuwing van presentatievormen.
Concrete kansen doen zich voor bij het AVROTROS
Vrijdagavondconcert en het podium TivoliVredenburg;
hier worden al nieuwe vormen ontwikkeld. In de
komende jaren zal verder worden gezocht naar het
ontsluiten van symfonisch-vocale muziek ten behoeve
van een nieuw, jonger en mogelijk meer divers publiek.
De ensembles van de SOM voeren per seizoen een
groot aantal programma’s uit, met een groot aandeel
voor nieuwe muziek. De concerten binnen het AVROTROS Vrijdagconcert worden weliswaar in veel gevallen
gedubbeld in het Zondagochtendconcert, maar vaak
betreffen het ook eenmalige uitvoeringen.
In de komende periode zal de SOM er werk van
maken programma’s in hogere frequentie te herhalen.
Waar orkesten uit de nationale sector nu al geregeld

optreden binnen de omroepseries, ligt het in de rede
dat dit onderdeel gaat uitmaken van een samenwerkingsverband met deze orkesten. De SOM zal de
dialoog starten met de nationale orkestsector en
verkennen waar beide partijen voor elkaar van
betekenis kunnen zijn.
Deze dialoog zal ook gaan over het periodiek beschikbaar stellen van het GOK. Het GOK heeft, naast de tijd
die is gereserveerd voor de publieke omroep, ruimte
en ambitie om BIS-orkesten terzijde te staan, met
de volle bezetting van 60 vocalisten. Als meer wordt
gevraagd, moeten daarover nadere afspraken gemaakt
worden. De SOM hanteert daarbij als uitgangspunt
dat het GOK bij beschikbare restcapaciteit om niet
beschikbaar is. Daarbij wordt wel gelet op out of
pocket-kosten, omdat de omroepmiddelen waaruit
de SOM wordt bekostigd in principe niet dienstbaar
kunnen zijn aan de nationale cultuursector.

2. Samenwerking met publieke omroep
en NPO Radio 4
De SOM is een structureel onderdeel van het unieke
platform van de publieke omroep. De samenwerking met
NTR, AVROTROS en NPO Radio 4 is sinds 2013 steeds
beter en intensiever geworden: we delen de opgave
symfonisch-vocale muziek sterk te positioneren
binnen de publieke omroep. In ‘Het publiek voorop’,
het concessiebeleidsplan van de
NPO, is het verrijken van NPO Radio 4 met klassieke
livemuziek een prominente ambitie. De SOM is bij
uitstek de organisatie om hiervoor vernieuwende
content aan te leveren.
Versterken en intensiveren
De samenwerking met de NAT-partners en NPO Radio 4
zal in de komende periode verder worden versterkt
en geïntensiveerd door het ontwikkelen van nieuwe
formats, die in vorm en inhoud het traditionele concert
overstijgen. Hierdoor krijgt de SOM nog sterkere
betekenis voor de publieke omroep. De SOM kan ook
ondersteuning bieden voor andere speerpunten van
de NAT-partners: bijdragen leveren aan Geschiedenis,
Pop, Diversiteit, Wetenschap (NTR) en Beeldende
Kunst & Drama (AVTROTROS)8, waarmee de samenwerking verder kan worden verbreed.
Dit kan alleen een succes worden bij een nauwe
samenwerking met NPO Radio 4, NTR en AVROTROS.
De SOM zal op haar kerndomein een strategische
verkenning met NPO, NPO Radio 4, NTR en AVROTROS
entameren en die laten leiden tot een gezamenlijke
Bijv.: voor NTR ‘Kennis van nu’ werden opnames gemaakt van de dirigent van het RFO
om het effect van lichaamstaal te meten.
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innovatieagenda. Om hiervoor op de kortere termijn
mogelijkheden te creëren in het volle programma, is
het noodzakelijk de planningscycli van de SOM, de
omroepen en NPO Radio 4 meer te synchroniseren.9
Ook zal naast de planning van de series enige ruimte
moeten worden opengehouden om op actuele wensen
van de omroepen te kunnen inspelen.
Uitbreiding van de werkrelatie met andere publieke
omroepen hoeft bij dit streven niet uitgesloten te
worden, maar uitsluitend en alleen indien die past
naast en in de samenwerkingsovereenkomst met
de NAT-partners en NPO Radio 4 én als die leidt tot
aanvullend aanbod. In het recente verleden zijn op
deze manier al speciale projecten en producties
succesvol gerealiseerd.10
Aansluitend hierop kan met verschillende podia, zoals
het eigen MCO-podium en TivoliVredenburg, worden
verkend welke mogelijkheden en ideeën er zijn voor
speciale producties.

3. Verbinding met partners en
samenleving
Verbinding met de samenleving is voor de publieke
omroep cruciaal. Met een samenleving die permanent
en in hoog tempo verandert, betekent dit dat ook de
publieke omroep zich in de komende periode snel
zal ontwikkelen. Het meegroeien van de SOM met de
publieke omroep is dan essentieel, wat ook geldt voor de
positionering van de SOM in dat bestel. Ook de manier
waarop het publiek symfonische muziek wil beleven, is
sterk aan verandering onderhevig. In deze situatie willen
we nauw verbonden zijn met onze partners.
De SOM heeft de laatste jaren al ingezet op segmentatie van vormen en doelgroepen, om de verbinding
met het publiek te maximaliseren. De programmering
van de series is als een piramide geordend (voor
uitwerking van dit begrip zie Bijlage II). Verder nog dan
deze segmentatiestrategie zullen publieke omroep en
de SOM samen op zoek gaan naar het actualiseren
van vormen en platforms waarop levende klassieke
muziek kan worden beleefd, zodat ook een nieuw
en meer divers publiek zich daaraan wil verbinden.
Daarmee worden bestaansrecht en positionering van
de SOM versterkt en verhelderd en krijgt vernieuwing
in alle series en producties aandacht.
Een divers en breed publiek betekent ook steun en

draagvlak voor de toekomst van klassieke muziek. De
eerste ervaringen met diverse ‘Vrienden’-stichtingen
zijn heel positief en ook 1 miljoen amateurzangers en
de vele amateurkoren vormen een prachtige doelgroep.11
Onderzoek van Motivaction uit 2010 laat zien dat er
potentie zit in publieksgroepen die vooral geïnteresseerd zijn in live-uitvoeringen op bijzondere locaties
en die op een bepaalde manier onderdeel uitmaken
van de productie, door bijvoorbeeld zelf mee te doen.12
Innovatie en ontwikkeling
De SOM heeft een belangrijke bijdrage te leveren
in het ontsluiten van symfonisch-vocale muziek
voor nieuw en sociaal meer divers publiek.13 Door
consumptie- en belevingspatronen te analyseren en
creatieve formats op te zetten, zullen verdere stappen
worden gezet in het aanreiken van bijzondere ervaringen voor nieuwe bezoekers en luisteraars.
In aansluiting op de voortrekkersrol van de NPO zet
de SOM krachtig in op innovatie en ontwikkeling van
nieuwe aanbiedingsvormen, projecten en opdrachten.
Innovatie is een directieprioriteit. De komende tijd
zal dan ook worden gebruikt om, in nauwe samenspraak met de NAT-partners en NPO Radio 4, nieuwe
presentatievormen te verkennen, te ontwikkelen en
te implementeren. Ook zullen initiatieven worden
genomen om samen met de partners de publieksbinding te versterken.
Het ontwikkelen van nieuwe presentatievormen krijgt
meer focus. De SOM zal in co-creatie met de partners
de verbinding met de samenleving versterken door
nieuwe content en formats te ontwikkelen. Doel is
een (sociaal) bredere en ook jongere groep te raken.
De ambitie is derhalve om het bestaande publiek te
behouden en uit te breiden met nieuw publiek. Om
dit potentiële publiek daadwerkelijk te bereiken, zal
versterking en vernieuwing op het gebied van communicatie en marketing worden nagestreefd. Daarbij
spelen mogelijkheden van internet en sociale media
evident een centrale rol.
Promotie en publiciteit rond de SOM en de ensembles kent nu een diffuus en onvoldoende gericht
karakter.14 De informatieverschaffing rond de series en
uitzendingen vindt plaats via veel verschillende sites,
hetgeen een rem vormt op het maximaliseren van het
bereik in bezoekers en gebruikers. Daarnaast lijken

De planning van met name de series gebeurt lang van tevoren. Een termijn van twee tot drie jaar is gebruikelijk en noodzakelijk om bijzondere dirigenten en solisten op tijd te kunnen vastleggen.
Zoals de Volksopera Ondiep, het 5 Mei-concert en de MH17-herdenking.
Stichting Vrienden van het GOK met ca. 280 leden, Stichting Vrienden van het RFO met ca. 100 leden. Voor het Meezing-concert van 23 januari 2016 hadden zich meer dan duizend deelnemers gemeld.
12
Analyse uit ‘Nieuwe doelgroepen voor klassieke muziek’, Motivaction, Amsterdam 2010 i.o.v. VSCD, CNO en VNM.
13
Bijvoorbeeld: GOK als enig symfonisch beroepskoor in Nederland; mogelijkheden van streaming en de festivaltrend; de uitbouw van de positie in TivoliVredenburg; de mogelijkheden van het MCO-gebouw;
experimenten met sociale media.
14
New Cheese adviseert een integrale aanpak van marketing en communicatie. Zowel merkenstrategie als organisatie en budgettering van activiteiten moeten aangepakt. [Advies Marketing Communicatie SOM (XII-2015)].
9
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bezoekers of luisteraars de samenhang tussen de series
en het RFO/GOK lang niet altijd te zien, terwijl dat juist
kan bijdragen aan de waardering voor en het prestige
van de omroepseries.
Vanzelfsprekend gaat het versterken van de communicatie, marketing, promotie en beeldvorming rond de
SOM in nadrukkelijke samenspraak met de NAT-partners en NPO Radio 4. Daarbij ligt het in de rede dat er
één centrale plek wordt gecreëerd, waardoor bezoeker
en gebruiker maximaal worden geïnformeerd en gefaciliteerd. De realisatie hiervan zal bijdragen aan een
hoger rendement in exploitatie en beluistering, maar
ook aan een efficiëntere inzet van middelen.
Om het succes hiervan te beïnvloeden en het effect
ervan te kunnen vaststellen, zal een vorm van effect
meting worden ontwikkeld. Dit vraagt in eerste instantie
om een nulmeting en het delen van klant-, luister- en
bezoekersdata.15 Het invoeren van een goed systeem
voor customer relation management is voor verbetering
van het exploitatieresultaat van groot belang.

samenwerking met de jong-talentafdelingen bij de
conservatoria heeft onze ambitie.

4. Positie van productiehuis levende
muziek

Communityvorming
Niet alleen ter vergroting van het draagvlak voor het
RFO en het GOK, maar nadrukkelijk ook ten behoeve
van communityvorming (rond NPO Radio 4, maar ook
breder gericht op een diverser publiek), zal de SOM zich
oriënteren op het ontwikkelen van loyaliteit en betrokkenheid van klassieke-muziekliefhebbers rondom de
verschillende series. De sterk groeiende Vriendenstichtingen van het RFO en het GOK dragen hier ook aan bij.

De SOM heeft de ensembles en de specifieke kennis
voor het produceren van content voor alle denkbare
NPO-platforms. Als onderdeel van de NPO-structuur
bevindt de de SOM zich op een zeer waardevol en
uniek platform, dat vele mogelijkheden biedt. De
legitimering van de SOM als productiehuis ligt in
de betekenis die ontstaat voor de publieke omroep.
Daarbij heeft de SOM oog voor het versterken van haar
zakelijke, culturele en maatschappelijke positie, ook
buiten de publieke omroep. Niet in tegenspraak met
haar legitimering, maar juist voortkomend uit haar
ambities en met het doel de langjarige borging van de
SOM binnen de publieke omroep verder te versterken.
De SOM wil meerwaarde en maatschappelijke
relevantie verder ontwikkelen door activiteiten door
te zetten en te ontplooien die nauw aansluiten bij
educatie, diversiteitsprojecten en maatschappelijke
projecten, communityvorming en de ontwikkeling van
talent en kwaliteit.
Educatie
De SOM gaat zich oriënteren op de ontwikkeling rond
het project Méér Muziek in de klas en waar mogelijk
een bijdrage leveren in de bevordering van muziek
binnen het basisonderwijs. Ideeën ten behoeve van
de NPO-jeugdprogrammering zullen nauwgezet
worden bekeken met de NPO en de NAT-partners. Ook
15
Hierover dienen nadere afspraken te worden gemaakt met de publieke omroep
en podia.

Diversiteit en maatschappelijke projecten
Met de sterk veranderde Nederlandse samenleving in
het achterhoofd, ambieert de SOM ook het op verschillende manieren verbinden van klassieke muziek aan
een meer diverse groep Nederlanders: het invullen
van en inspelen op diversiteit krijgt onze hoogste
aandacht. Ook in dit geval ligt verbinding met de NPO
en de NTR in de rede.
De SOM realiseert, naast de nationale dekking, maatschappelijke betekenis voor het lokale publiek in
Hilversum en het publiek in de regio Almere-UtrechtAmersfoort. Een combinatie met de maatschappelijke
ambities van de AVROTROS en TivoliVredenburg ligt
daarbij voor de hand. Projecten als Lowlands, de Opera
Ondiep en het optreden met Kyteman voor de opening
van TivoliVredenburg zijn al geslaagde voorbeelden
van de maatschappelijke oriëntatie en verbinding
van de SOM.

Talentontwikkeling
De SOM onderscheidt zich in vakmanschap en specia
listische kennis. Het delen daarvan biedt jong talent
bijzondere kansen. Het begeleidingstraject bij het GOK voor
jonge masterstudenten wordt daarom voortgezet en verder
uitgebouwd, net zoals de samenwerking met de conservatoria (‘de Orkestacademie’, de jong-talentafdelingen)
en die met de Academie Muzikaal Talent. Deze trajecten
kunnen mooie content bieden aan de omroeppartners.
Kwaliteitsontwikkeling
Een producerende podiuminstelling als de SOM heeft
voor het op peil houden van haar alom gewaardeerde artistieke excellentie onderhoud nodig. Dat
zijn activiteiten die behoud van kwaliteit en interne
ontwikkeling ten doel hebben en dus niet noodzakelijkerwijs tot openbare presentaties of content zullen
leiden. Voorbeelden zijn cd-producties, (korte) buitenlandse concertreizen en optredens tijdens festivals.
Ook bij deze activiteiten zal steeds worden gezocht
naar mogelijke content voor de publieke omroep.
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5. Personeel en financieel kader
5. Slagvaardige organisatie
Bij het begin van de SOM, in augustus 2013, is er nog geen
Ondernemingsplan gemaakt. De voornaamste zorg was
het uitvoeren van de primaire taken voor de muziekopdracht en het zekerstellen van de belangrijkste financiële
randvoorwaarden. Daarin is de SOM goed geslaagd: zowel
op artistiek als financieel gebied staat er begin 2016 een
solide basis. De bundeling van de concertseries, het RFO
en het GOK leidt steeds meer tot een synergetisch sterk
verhaal – daar zijn we trots op!
Inspiratie en co-creatie
De volle potentie van de nieuwe organisatie is nog niet
bereikt. De ambitie is de organisatie te versterken en
slagvaardiger te maken, zodat deze beter in staat is te
voldoen aan de eisen van de toekomst, in zowel artistiek,
kwalitatief als zakelijk opzicht. Dit vraagt om leiderschap
op alle niveaus in de organisatie en om eenheid rond een
aantrekkelijke en aanstekelijke visie, die opdrachtgevers,
medewerkers en publiek inspireert en activeert.
De sleutel ligt bij co-creatie met de publieke omroep, met

zalen en met andere potentiële opdrachtgevers. De SOM
ziet zich als mede-eigenaar van het succes van onze partners en vice versa. Dit vraagt om een flexibele organisatie,
die in staat is in te spelen op wensen en voorwaarden
van anderen, zonder de eigen kernwaarden uit het oog
te verliezen. Zo’n organisatie is modern opgezet en werkt
met een sterk team waarin de noodzakelijke expertises
en kwaliteiten beschikbaar zijn, dat goed samenwerkt
en innovatie actief ondersteunt. De energieke uitstraling
die het RFO en het GOK hebben, mag leidend zijn voor de
cultuur in de organisatie. Hier zien we de essentie van de
kracht van samenspel.
Door een herverdeling van taken, onder andere door
het samenvoegen van de productieteams, is capaciteit
vrij te spelen voor nieuwe plannen. Te verwerven extra
middelen zullen in de eerste plaats worden ingezet voor
deze nieuwe plannen. Met de NAT-partners dienen daarbij
goede afspraken te worden gemaakt over de besteding
van extra inkomsten indien de verhoogde marketinginspanningen leiden tot substantieel hogere recettes.

6. Samenvatting: 10 ambities voor beleid in de periode tot 2020
1.

Het doorontwikkelen van artistiek beleid naar en na 2020, met intensivering van de relatie en de
samenwerking met de partners NTR, AVROTROS en NPO Radio 4;

2.

Het versterken van de positionering als productiehuis voor de omroep; het ontwikkelen van actuele en
relevante presentatievormen in antwoord op de veranderende samenleving, met aandacht voor nieuw
gecomponeerde muziek; meer specifiek gebruik maken van ruimte in de planning en flexibel en snel
inspelen op actuele wensen van de publieke omroep;

3.

Het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van educatie, diversiteit, maatschappelijke projecten,
communityvorming en talent- en kwaliteitsontwikkeling;

4.

Het in een hogere frequentie herhalen van programma’s en het starten van een dialoog over samenwerking
met de nationale orkestsector, ook met betrekking tot de inzet van het GOK;

5.

Het opstellen en uitvoeren van een strategische agenda voor innovatie, in samenwerking met de NPO,
NPO Radio 4, NTR en AVROTROS, en het synchroniseren van de planningscycli;

6.

Het verkennen van mogelijkheden en ideeën voor speciale (media)producties in bijzondere omstandigheden, in goed overleg met podia als TivoliVredenburg en MCO;

7.

Het omzetten van de marketingcommunicatiestrategie in concreet beleid voor publiciteit, promotie en
marketing, met als eerste stap het versterken van de marketing-promotiecapaciteit;

8.

Het verder ontwikkelen van initiatieven voor ‘intern ondernemerschap’ en Vriendenstichtingen en die
benutten voor het versterken van innovatie en organisatieontwikkeling;

9.

Het realiseren van de volgende financiële ambities (zie hoofdstuk 5):
• Doelmatige besteding van middelen en sturing op productie- en organisatiekosten;
• Optimalisatie van de eigen inkomsten;
• Investeringen in innovatie en publieksbereik.

10. Het opzetten van strategisch personeelsbeleid ten behoeve van de flexibiliteit, vitaliteit en toekomstbestendigheid van de formatie en de organisatie (zie hoofdstuk 5).
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Dirigent en koorleider
Uitzonderlijke ensembles vragen om een uitzonderlijke
chef-dirigent. Het profiel (m/v) is: een internationaal
vermaard kunstenaar, een inspirerend leider en
rascommunicator, die hartstochtelijk meedenkt over
nieuw of uitzonderlijk repertoire. De chef-dirigent schept
er genoegen in om nieuwe formats uit te proberen voor
een nieuw (media)publiek en is mediageniek, flexibel
en nieuwsgierig. De huidige chef-dirigent van het RFO,
Markus Stenz, voldoet aan dat profiel.
Het GOK heeft op 1 maart 2015 Klaas Stok aangesteld als
koorleider. Hij draagt zorg voor het artistiek niveau van
het koor en de continuïteit. Door het vertrek van chefdirigent Gijs Leenaars naar Duitsland heeft het GOK in
het seizoen 2015-2016 tijdelijk geen chef-dirigent. In die
vacature wordt naar verwachting in 2016-2017 voorzien.
De nieuwe chef-dirigent zal minder dan zijn voorgangers
verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse reilen en zeilen
van het GOK vanwege de nieuw in het leven geroepen
functie van koorleider. Zijn of haar taak zal met name het
dirigeren van een groot en divers koorrepertoire op het
allerhoogste niveau zijn.

Personeel
Ultimo december 2015 telt de SOM 194,2 fte: 186 fte in
vaste directe dienst en 8,2 fte gedetacheerd vanuit de
omroepen NTR en AVROTROS. De extra formatie van
het RFO boven het Artistiek Plan (97,5 fte) wordt gefinancierd uit het budget Levende Muziek, voor zover die
wordt ingezet voor de series.
De reorganisatie van 2012 heeft als bijkomend effect een
grotere betrokkenheid van medewerkers bij de toekomst
en het beleid van de organisatie. Het project ‘intern
ondernemerschap’ is een verrijking voor de SOM; gezocht
wordt naar een manier om dit een vaste plek in de organisatie te geven.
Een aanvullende mogelijkheid om de betrokkenheid van
medewerkers te vergroten is ontstaan door het werken
met de Persoonlijke Portefeuille en Kansendagen,
waarmee goede ervaringen zijn opgedaan. Via het implementeren van afgesproken verbeterpunten zullen in de
komende periode nog meer vruchten worden geplukt.
Ook zal in de komende periode werk worden gemaakt van
leeftijdsbewust personeelsbeleid en diversiteit, als onderdeel van de vernieuwing van het HR-beleid van de SOM.
De SOM heeft een eigen cao en is medeondertekenaar
van de cao-Remplaçanten. De door NTR en AVROTROS
gedetacheerde medewerkers vallen onder de Omroepcao. Eventuele wijzigingen in deze cao’s zijn direct van

invloed op de arbeidskosten. De SOM-stafafdelingen
HR en FZ hebben in 2013 en 2014 werkzaamheden
voor het Metropole Orkest verricht, aanvullend hierop
hebben het Metropole Orkest en de SOM voor de
HR-werkzaamheden tot en met ultimo 2016 opnieuw
overeenstemming bereikt. Deze werkzaamheden worden
vergoed door het Metropole Orkest.
De arbeidskosten stijgen jaarlijks met 1% als gevolg van
cao-stijgingen, tredestijgingen binnen de salarisschalen
en wijzigingen van pensioenpremies en sociale lasten.
Het budget voor flexibele medewerkers blijft gelijk,
omdat de bezettingsgraad van het personeel constant
zal blijven en vervanging en versterking niet zullen
veranderen ten opzichte van 2015. Het budget voor leren
en ontwikkelen zal in de periode 2016-2020 licht stijgen,
terwijl het budget voor Bedrijfshulpverlening en de Arbodienst gelijk blijft.
Voor het GOK dient een eigen regeling te worden ontwikkeld voor vervroegde afsluiting van de zangcarrière,
omdat zangers niet op het vereiste niveau kunnen blijven
zingen tot de AOW-leeftijd.
Die regeling dient maatwerk te bieden: er zijn sterke
individuele verschillen en stemverlies treedt verschillend
op bij mannen en vrouwen. Naar verwachting zullen
hier structurele kosten mee gemoeid zijn en eenmalige
kosten bij ingang van de regeling. Dit laatste omdat
zangers in de eerste jaren nog geen eigen bijdrage
hebben kunnen opbouwen. In 2016 zal hiervoor een
verkennend onderzoek worden gestart.

Financieel kader en prioriteiten
Bezuinigingen
De afgelopen concessieperiode stond in het teken van de
bezuinigingen van het kabinet-Rutte I. De bijdrage van
de SOM aan deze krimp van de mediabegroting is circa
17 miljoen euro structureel per jaar. Deze bezuiniging
werd bereikt door het opheffen van de Radio Kamer
Filharmonie, de Muziekbibliotheek, educatieactiviteiten,
het afstoten van het Metropole Orkest en het verkleinen
van het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot
Omroepkoor per augustus 2013. De bezuinigingen leiden
nog steeds tot grote uitdagingen om relatief kostbare
producties en de inzet van topdirigenten duurzaam op
het huidige niveau te behouden en te financieren uit de
huidige begroting.
De financiële reorganisatie van 2013-2014 is goed
verlopen, voor 2015 en de komende jaren is een sluitende bedrijfsvoering voorzien. De flexibiliteit in het
budget is echter gering; vrijwel alle posten liggen voor
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langere tijd vast. De uitdaging voor de komende jaren
is de vaste kosten verder te verlagen en te flexibiliseren
en aanvullende inkomsten te verwerven, zodat ruimte
ontstaat voor innovatie en vernieuwing. Alleen als deze
financiële ruimte ontstaat, kunnen deze belangrijke
doelstellingen worden gerealiseerd.
In de komende concessieperiode (2016-2020) staat de
NPO opnieuw voor de grote uitdaging om bezuinigingen
op te vangen. Het kabinet-Rutte II heeft besloten om
vanaf 2017 nog eens 51 miljoen euro structureel op het
totale mediabudget te bezuinigen. Dit heeft impact op
de activiteiten van de Levende Muziek-series binnen de
NPO. De invulling van deze financiële taakstelling voor de

SOM betekent een korting op de series Levende Muziek
van 0,2 miljoen euro. Dit besparingsbedrag is meegenomen in de budgetkaders 2017 en komt tot uitdrukking
in het meerjarenbeeld van het exploitatieoverzicht 20152020.
Vertaling SOM-prioriteiten in financiële uitgangspunten
Doelmatige besteding van middelen en sturing op
productie- en organisatiekosten;
Optimalisatie van eigen inkomsten uit ticketinkomsten,
huuropbrengsten, uitkoopsommen en sponsor- en fondsenwervingsbeleid;
Investeringen in innovatie en publieksbereik.

Meerjarenbudget 2015-202

In onderstaande tabel zijn de financiële meerjarenkaders weergegeven. Daarbij is vanaf 2017 rekening gehouden
met de eerdergenoemde korting in de bijdrage Levende Muziek.

Staat van baten en lasten 2016 - 2020
(in euro’s)
Bijdrage OCW
[1]
Vergoeding naburige rechten
[2]
Financieringsbijdrage uit frictiekosten
Bijdrage Levende Muziek
[3]
Ticketinkomsten
Uitspelen
[4]
Huuropbrengsten
Overige
Totaal baten
Vaste medewerkers
Flexibele medewerkers
Dirigenten en artistieke inhuur
Totaal arbeidskosten
Afschrijvingen
Techniek- en programmakosten
Huisvesting
Marketing
Innovatiebudget
Overige bedrijfskosten
Financiële lasten en baten
Naburige rechten
Totaal overige kosten
Totaal kosten
Saldo

2015
15.070.687
500.000
140.000
3.050.000
1.522.554
192.000
635.000
284.500
21.394.741
12.639.254
951.937
2.914.320
16.505.511
327.500
1.836.384
991.100
240.000
742.746
251.500
500.000
4.889.230
21.394.741
-

2016
15.251.535
500.000
80.000
3.117.466
1.581.054
450.000
730.000
168.780
21.878.835
12.933.667
1.061.385
2.867.000
16.862.052
373.000
1.842.000
1.064.000
300.000
693.783
244.000
500.000
5.016.783
21.878.835
-

[1] Index budget OCW 2015 1,25%; 2016 1,2%; e.v. 1,0%
[2] Vanaf 2017 wordt de vergoeding Naburige Rechten voor het Metropole Orkest niet meer via de SOM uitbetaald
[3] Index budget Levende Muziek 2015 1%; 2016 1,2%; e.v. 1,0%
[4] Opbrengsten uitspelen vanaf 2016 op basis van ervaringscijfers 2014/2015
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2017
15.404.050
350.000
2.917.466
1.631.054
450.000
750.000
150.000
21.652.570
13.063.004
900.000
2.819.434
16.782.438
375.000
1.830.000
1.000.000
330.000
30.000
719.132
236.000
350.000
4.870.132
21.652.570
-

2018
15.558.091
350.000
2.946.641
1.681.054
450.000
760.000
120.000
21.865.786
13.193.634
900.000
2.830.000
16.923.634
375.000
1.840.000
1.050.000
340.000
80.000
680.152
227.000
350.000
4.942.152
21.865.786
-

2019
15.713.672
350.000
2.976.107
1.731.054
450.000
765.000
120.000
22.105.833
13.325.570
950.000
2.855.635
17.131.205
390.000
1.850.000
1.060.000
350.000
140.000
617.128
217.500
350.000
4.974.628
22.105.833
-

2020
15.870.808
350.000
3.005.868
1.781.054
450.000
765.000
120.000
22.342.730
13.458.826
1.000.000
2.900.000
17.358.826
390.000
1.850.000
1.070.000
360.000
180.000
576.404
207.500
350.000
4.983.904
22.342.730
-

Exploitatieoverzicht 2015-2020
Baten OCW
In de periode 2016-2020 blijft het OCW-budget
beschikbaar, dit zal jaarlijks met 1% worden
geïndexeerd. Wel eindigt de bijdrage uit het OCWfrictiebudget in 2017 en nemen de bijdragen van de
omroepen uit het ‘geld op schema’-budget, bestemd
voor de omroepseries Levende Muziek, per 2017 af.
De inkomsten door verhoging van de uitkoopsommen,
huuropbrengsten en sponsoring nemen toe. Dit geldt
ook voor de ticketinkomsten, die naar schatting met
zo’n € 50.000 per seizoen zullen stijgen.
Kosten
De vaste arbeidskosten nemen jaarlijks toe met 1%.
De kosten voor flexibele arbeid, dirigenten en artistieke inhuur zullen in de jaren 2017 en 2018 afnemen
als gevolg van de bezuinigingen en weer toenemen
in 2019 en 2020 als gevolg van stijging van de ticket
inkomsten en indexeringen van OCW en Levende
Muziek-bijdragen. De overige bedrijfskosten zullen op
het niveau van 2015 blijven.

Muziekcentrum van de Omroep –
thuisbasis en nieuwe kansen
De SOM is eigenaar van en gevestigd in het Muziekcentrum van de Omroep, een Rijksmonument aan de
Hilversumse Heuvellaan. Het gebouw telt elf studio’s,
waaronder de oudste studio van Nederland. Deze
studio’s variëren in grootte van 80 m2 tot 850 m2.
Daarnaast beschikt het gebouw over ruim 1600 m2
kantoorruimte, dertien solistenkamers, twee grote
vergaderzalen, een eigen bedrijfsrestaurant en het
Muziekcafé Elling. Voor de eigen bedrijfsvoering is
het gebouw uitermate geschikt; daarnaast is er veel
ruimte beschikbaar voor gebruik door andere partijen.
Het is van groot belang voor de SOM om dit bezit
zo gunstig mogelijk te exploiteren. In uitstekende
samenwerking met de Gemeente Hilversum wordt
het gebouw steeds meer ontwikkeld tot een culturele
hotspot voor Hilversum en de directe omgeving.

samen met de ensembles en de staf het fundament
voor een financieel gezonde exploitatie. Ook de incidentele huur is in de laatste twee jaar sterk gestegen.
Steeds meer amateurgezelschappen gebruiken
ruimten van het MCO voor repetities, opnames en
concerten. De studio’s worden geregeld gehuurd voor
(professionele) opnames. Ook zijn er externe partijen
die de ruimte willen huren voor incidentele activiteiten, die zij voor eigen rekening organiseren.
In 2014 is gestart met het programmeren van eigen
concerten. In het seizoen 2015-2016 organiseert het
MCO in totaal 21 eigen concerten. Hiermee profileert
het MCO zich als culturele locatie in Hilversum. De
dekking hiervoor is afkomstig uit subsidies (gemeente
Hilversum), sponsoring en kaartverkoop. Inzet is
om deze concerten minimaal kostendekkend uit te
voeren. Verder is in 2015 een succesvol begin gemaakt
met het incidenteel verhuren van het gebouw voor
congressen en andere evenementen.
In de laatste jaren is gekort op het onderhoudsbudget,
waardoor het pand op minimaal niveau is onderhouden. Grote projecten als nieuwe dakbedekking
of verbetering van de akoestiek in studio’s waren
voorheen gebruikelijk, maar zijn de afgelopen jaren
achterwege gebleven. Om het onderhoud op een goed
niveau te brengen en te houden, wordt thans een
meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Hierin worden
de grotere onderhoudswerkzaamheden voor de
komende jaren opgenomen.
Al met al is er een sterke verbetering van de exploitatie van het MCO bewerkstelligd: de huurinkomsten
van derden zijn gestegen met circa 30%, terwijl de
huisvestingslasten in totaal met circa 12% zijn teruggebracht. Deze positieve trend zal verder worden
doorgezet via een strategisch exploitatieplan.

Naast de zorg voor het onderhoud en beheer van het
MCO, richt de SOM zich sinds augustus 2013 ook op
de exploitatie van het gebouw: het streven is meer
verhuur en meer activiteiten in het pand.
Naast de eigen ensembles biedt het Muziekcentrum
van de Omroep ook plaats aan het Metropole Orkest,
Globe Centrum voor Kunst en Cultuur, de dB Mediagroep, concertbezoekers en amateurgezelschappen
voor muziek en toneel. De vaste huurders vormen
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Bijlage I. Overzicht van enkele activiteiten SOM 2013 – 2016
Cd-producties
Edison voor GOK/ Rotterdams Philharmonisch Orkest voor Ravels Daphnis et Chloë
Edison Oeuvre Award 2014 voor RFO
Jeths (RFO), Symfonie en Blokfluitconcert
Prokofiev, integrale opnames symfonieën o.l.v. James Gaffigan
Rachmaninov, Vespers (Groot Omroepkoor)
Hartman, Symphonieën
Harmann, Simplicius Simplicissimus
Bruckner-box onder leiding van Jaap van Zweden
Willem Jeths Symfonie nummer 1 (Challenge Classics)
“Schemerduistere wereld en fraaie melodieën van componist des Vaderlands Willem Jeths.
Zijn eerste symfonie is een prachtige evocatie van een schemerduistere wereld vol doodssymboliek, gevat in
twee vocale delen en twee instrumentale. Mezzosopraan Karin Strobos schittert, evenals het Radio Filharmonisch Orkest onder leiding van Edo de Waart.” (het Parool, 3-12-2015)
Karl Amadeus Hartmann, Simplicius Simplicissimus
“Deze opname van Simplicius Simplicissimus vond plaats tijdens één van de zeer waardevolle zaterdagmatinees in het Koninklijk Concertgebouw. Markus Stenz heeft de muzikale leiding over het Radio
Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor. Juliane Banse zingt de partij van Simplicius op een zeer
toepasselijke manier, waardoor de naïviteit van deze schaapherder duidelijk naar voren komt. Deze
productie heeft een overweldigende impact en is op een prachtige manier opgenomen. De helderheid van
de klanken, de sprankeling in de cast en de energie van deze opera worden prachtig weergegeven door
deze uitgave van Challenge Classics.” (Carl Puhl, 21-10-2014)
Rachmaninovs Vespers
“De dirigent die in 1915 de première van Rachmaninovs Vespers bracht, zou tegen de componist hebben gezegd:
‘Ben je gek geworden? Bassen die jouw lage bes kunnen zingen zijn zo schaars als asperges in december.’
De Letse koordirigent Kaspar Putnins heeft met het Groot Omroepkoor desondanks gekozen voor twee
verzamelingen van Rachmaninovs geestelijke koorwerken: de Vespers en Theotokus. Het is een cd
geworden die klinkt naar de warme diepe kleuren van een Russisch icoon. Soms, in de hoogste registers,
heb je het gevoel dat de sopranen tegen hun grenzen aan zingen, maar de Nederlandse bassen geven
Rachamaninov gelijk: hun lage bes staat vorstelijk op de cd.”
(de Volkskrant, 19-03-2014)

Beeld (tv, webcast)
Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor verleenden hun medewerking aan:
Tv-opname Internationale voor de VARA (i.h.k.v. 90 jaar VARA)
Diverse afleveringen Podium Witteman
NTR Academie
NTR De kennis van nu
Bach & Boddé
De tiende van Tijl met Tijl Beckand
Nationale Herdenking 5 Mei
Webcasts van verschillende concerten uit het AVROTROS Vrijdagconcert en de NTR ZaterdagMatinee
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Hedendaags repertoire binnen de series

Innovatie in en buiten de series
•	RFO speelt geïmproviseerd samen met Kyteman (opening
TivoliVredenburg); in juli 2016 herhaald (AVROTROS Radio 4, in
Robeco-serie)
•	RFO speelt voor 6000 man nieuw publiek op Lowlands
•	RFO speelt wereldpremière De Vuurvogel (Nederlands Filmfestival, met film Lucas van Woerkum), productie daarna door vele
andere orkesten uitgevoerd
•	RFO speelt Jukebox-programma op 29 nov., Edison Philharmonic
Jukebox
•	Nieuw format Pieces of Tomorrow, inmiddels zeer succesvol,
laatste is met webcast te zien
•	Aangepast format vier concerten AVROTROS Vrijdagconcert,
speciaal gericht op veertigers
•	RFO/GOK dragen bij aan de Nationale Herdenking Slachtoffers
Vliegramp MH17, vanuit RAI, 10 november.
•	GOK verleent medewerking aan serie De Strijd van de VARA
•	GOK verleent medewerking aan initiatief Volksopera in de
Utrechtse wijk Ondiep
•	Meezingconcert met 1000 amateurkoorzangers in Brahms’ Ein
Deutsches Requiem
Citaten / pers:
Volksopera Ondiep
Leve de Volksopera! is een driedelige serie van de NTR die bewoners van de Utrechtse volkswijk Ondiep volgt in de aanloop naar
en de opvoering van hun eigen opera. Uiteindelijk spelen zij de
hoofdrol van hun leven in een enorme operaproductie, begeleid door zangers van het Groot Omroepkoor, gebaseerd op een
speciaal voor de wijk geschreven libretto, gebruikmakend van het
verhaal van de wijk en op de wijs van operaklassiekers.
(website NTR)
Radio Filharmonisch Orkest speelde op Lowlands
Klassieke muziek op popfestival Lowlands. Niet het eerste waar je
aan denkt. Toch is het is inmiddels een klein Lowlands-instituut:
de klassieke programmering op de vroege zondag. Zondag 17
augustus gingen de festivalgangers opnieuw helemaal los op
klassiek. Het Radio Filharmonisch Orkest maakte zijn Lowlandsdebuut.
Het Radio Filharmonisch Orkest speelde de beste mambo’s,
bolero’s, malambo’s en choro’s uit het oeuvre van componisten
als Bernstein, Ravel, Ginastera en Abreu. Hits, stuk voor stuk.
Van Ginastera’s gauchofavoriet Estancia en Bernsteins van
Puertoricaans temperament bezwangerde West Side Story tot de
opzwepende Bolero van Ravel en de Abreu-kraker Tico Tico.
Klassiek om op te dansen dus, en niet zo’n beetje ook.
(website AVROTROS)
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“Arcadia 1689 heet het nieuwe koorwerk van Klas Torstensson dat
in de NTR ZaterdagMatinee zijn eerste uitvoering beleefde. Het
was een ijzersterke première, waarin het Groot Omroepkoor weer
eens bewees tot de wereldtop te behoren.”
(Het Parool, 23 maart 2015)

Klassieke canon op hoog niveau
•	RFO | Bernard Haitink: Matinee rond diens
zestigjarig dirigentenjubileum, plus tv-documentaire en boek
•	RFO toert in oktober langs o.a. Wenen,
München, Keulen
•	RFO en GOK brachten vijfsterrenopera Mazeppa
•	RFO speelde met vijfsterrenrecensies haar
zeventigjarig jubileumconcert: Mahler 9
•	RFO en GOK in Tristan und Isolde o.l.v. Jaap van
Zweden
•	RFO en GOK in Puccini’s Butterfly
•	La Cetra, barokorkest uit Basel onder leiding van
Andrea Marcon, Vivaldi’s opera Catone in Utica
“Topuitvoering van Puccini’s Butterfly met geweldige cast”
(NRC Handelsblad, 18 januari 2016)
“Het Radio Filharmonisch Orkest en dirigent Jaap
van Zweden glorieerden in vele tinten in Tristan
und Isolde, een logische voortzetting van de reeks
concertante Wagners die dit team in de afgelopen
jaren in de NTR ZaterdagMatinee heeft neergezet.”
(de Volkskrant, 14 september 2015)
“Voor Rigoletto, een opera die doordrenkt is met
testosteron, trad in de NTR ZaterdagMatinee een
perfecte cast aan. Voor even werd het Koninklijk
Concertgebouw Napels aan de Amstel.”
(de Volkskrant, 16 maart 2015)
“Meer nog dan de andere Vivaldi-opera’s waarmee
ik tot nu toe kon kennismaken, wist Catone in
Utica me van begin tot eind te boeien. Een sprankelende ZaterdagMatinee. In 2017 een volgende
Vivaldi onder Andrea Marcon?”
(Place de L’Opera, 6 februari 2016)

“Theo Loevendie kreeg dankzij een opdracht van de NTR ZaterdagMatinee de kans een heel oude wens te realiseren: een opera
over de filosoof Baruch Spinoza.”
(Operamagazine, 12 oktober 2014)
Reinbert de Leeuw – Der nächtliche Wanderer
Dat Der nächtliche Wanderer zo aangrijpend is, komt door de zeer
geïnspireerde noten van componist en dirigent Reinbert de Leeuw.
Het stuk heeft een paar mindere maten, maar in zijn geheel is
het een indringend betoog. Ter gelegenheid van zijn verjaardag
schreef hij voor het Radio Filharmonisch Orkest een zeer groot
opgezet stuk, dat, in zijn woorden, ‘ergens over gáát’.
(Het Parool, 3 februari 2014)
“De Leeuw hat dieses Werk eigens für die ZaterdagMatinee
komponiert, er dirigiert die Uraufführung selbst. Es heißt Der
nächtliche Wanderer, ist so groß besetzt wie ein Mahler-Orchester,
mit Fernmusik hinter der Bühne und einem Solotrompeter vom
Rang, auch solistischen Streicherpartien, vier Schlagzeugern und
vollem Bläserchor, und dauert knapp eine Stunde. Am Anfang
hören wir die ´irren Hunde‘ bellen aus Schuberts Winterreise. Auch
das titelgebende Hölderlin-Gedicht inmitten, gesprochen von
Steven Schaerf, kommt vom Band. Am Ende rastet der Saal aus,
alle erheben sich, de Leeuw wird gefeiert mit Standing Ovations
– eindeutiger, unmissverständlicher Publikumszuspruch, wie er in
den niederländischen Theatern und Konzertsälen übrigens üblich
ist. Schlimm, wenn alle sitzen blieben. Dann wäre es nix gewesen.“
(Frankfurter Allgemeine, 5 februari 2014)

Buitenland
Concerten van het Groot Omroepkoor in
•
Antwerpen
•
Bochum
•
Keulen
•
Straatsburg
•
Luxemburg
•
Parijs
Concerten van het Radio Filharmonisch Orkest in
•
Wenen
•
München
•
Keulen
•
Neurenberg
•
Aschaffenburg
•
Antwerpen
•
Brussel
•
Straatsburg
Samenwerking van het Groot Omroepkoor met
•
Koninklijk Concertgebouw Orkest
•
Rotterdams Philharmonisch Orkest
•
Berliner Philharmoniker
•
deFilharmonie
•
Luxemburg Philharmonisch Orkest
•
Los Angeles Philharmonic

Dieser Brahms ist nicht zu toppen
Niederlandisches Rundfunkorchester
bei den Burghofspielen
“Das würde man gewönlich keine klingenden
Wunder erwarten, und doch stellte sich ein solches
ganz unerwartet ein, den Stenz’ Interpretation der
Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 68 von Johannes Brahms
gehörte zu den spannungsvollsten musikalischen
Darbietungen der jüngeren Vergangenheit.“
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24 augustus
2015)
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Premières
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Datum

Serie

Ensemble

Componist

Titel

04-12-10

ZM

Asko|Schönberg

Zuidam

Suster Bertken

opdrachtwerk ZaterdagMatinee – eerste
uitvoering

29-01-11

ZM

Radio Kamer Filharmonie

De Raaff

Concert voor saxofoonkwartet en
orkest

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee –
eerste uitvoering

18-02-11

ATV

Radio Kamer Filharmonie

Manneke

CIACONNA/Answering The Question

wereldpremière

05-03-11

ZM

Radio Kamer Filharmonie

Rijnvos

Ponte de la pietà - passacaglia per
violino e doppia orchestra

opdrachtwerk ZaterdagMatinee – eerste
uitvoering

20-05-11

ATV

Radio Kamer Filharmonie

Visman

Serenade

01-10-11

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

Villa-Lobos/
Rijnvos

14-01-12

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

27-01-12

ATV

Radio Filharmonisch Orkest

28-01-12

ZM

04-02-12

Datum

Serie

Ensemble

Componist

Titel

13-04-13

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

Jeths

Symfonie, voor mezzosopraan en
orkest

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee; mede
mogelijk gemaakt door het Fonds Podiumkunsten; deel 2 geschreven voor het
Koninklijk Concertgebouworkest, deel 3
voor Holland Symfonia - wereldpremière

18-05-13

ZM

Radio Kamer Filharmonie

Adriaansz

Rising & Falling

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee
(mede mogelijk gemaakt door het Fonds
Podiumkunsten) - wereldpremière

wereldpremière

18-05-13

ZM

Radio Kamer Filharmonie

Dialogue de l’ombre double

wereldpremière

Rudepoêma

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee eerste uitvoering

Boulez (bew.
Bosgraaf)

18-05-13

ZM

Radio Kamer Filharmonie

wereldpremière

De Raaff

Tanglewood Tales

wereldpremière volledige versie

Andriessen
Rosa’s Horses
(bew. Rundell)

Simons

Symphony no. 4

wereldpremière

04-10-13

ATV

Ludwig

Loevendie

Together voor 2 piano’s

wereldpremière

Radio Kamer Filharmonie
Groot Omroepkoor

Jeths

Hôtel de Pékin

eerste uitvoering gereviseerde versie

12-10-13

ZM

Groot Omroepkoor

Manneke

Canti ornati

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee wereldpremière

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

O. Ketting

Zesde symfonie

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee wereldpremière; mede mogelijk gemaakt
door het Fonds Podiumkunsten

09-11-13

ZM

Nederlands Blazers
Ensemble David Orlowsky
Trio

Brahms /
Hamel

Hongaarse dansen

wereldpremière

11-02-12

ZM

Radio Kamer Filharmonie

Germanus

Fetus’ Voyage

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee wereldpremière; mede mogelijk gemaakt
door het Fonds Podiumkunsten

01-02-14

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

Boogman

Raving

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee, mede
mogelijk gemaakt door het Fonds Podiumkunsten - wereldpremière

31-03-12

ZM

Asko|Schönberg

Van Wijck

Exordium - for tuba and 19 instrumentalists

wereldpremière

01-02-14

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

R. de Leeuw

Der nächtliche Wanderer

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee, mede
mogelijk gemaakt door het Fonds Podiumkunsten - wereldpremière

31-03-12

ZM

Asko|Schönberg

Zuidam

Canciones del Alma

wereldpremière

15-02-14

ZM

Rumore

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

Wagemans

Deep Blue Ocean

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee wereldpremière, mede mogelijk gemaakt
door het Fonds Podiumkunsten

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor

Visman

14-04-12

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee, mede
mogelijk gemaakt door het Fonds Podiumkunsten - wereldpremière

26-04-14

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

Maier

Schattenspiel, voor gitaar, elektrische
gitaar en orkest

opdrachtwerk NTR Radio 4, wereldpremière

26-04-14

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

Samama

Koningsfanfare

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee,
wereldpremière

24-05-14

ZM

Asko|Schönberg VocaalLAB

Andriessen

Tapdance

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee, Tromp Percussion Eindhoven,
Asko|Schönberg en Southbank Centre wereldpremière

24-05-14

ZM

Asko|Schönberg VocaalLAB

Namavar

Versnelheijdsbinderh

wereldpremière

06-06-14

ATV

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor

Laman

Requiem Songs

opdrachtwerk De Vrijdag van Vredenburg wereldpremière

11-10-14

ZM

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor Vlaams
Radiokoor

Loevendie

The Rise of Spinoza

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee wereldpremière

01-11-14

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

Van Rossum

‘a young woman came up to me’, voor opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee piano en orkest
wereldpremière

28-11-14

ATV

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor

Roukens

Rising Phoenix, voor koor en orkest

opdrachtwerk De Vrijdag van Vredenburg wereldpremière

06-12-14

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

Rihm

Hoornconcert

Nederlandse première

20-12-14

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

Jeths

Blokfluitconcert

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee wereldpremière

07-02-15

ZM

MusikFabrik

Fiumara

I dreamed in the cities at night

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee wereldpremière

21-03-15

ZM

Groot Omroepkoor

Torstensson

Arcadia 1689

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee wereldpremière

12-05-12

ZM

Radio Kamer Filharmonie

Roukens

Concerto Hypnagogique

18-05-12

ATV

Radio Kamer Filharmonie
Cappella Amsterdam

Anke Brouwer Een vertrapte grond, een heidegrond,
een bezette stad

opdrachtwerk De Vrijdag van Vredenbrug;
wereldpremière

09-06-12

ZM

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepvrouwenkoor

Van de Putte

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee wereldpremière; mede mogelijk gemaakt
door het Fonds Podiumkunsten

Kagami-jishi

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee wereldpremière; mede mogelijk gemaakt
door het Fonds Podiumkunsten

20-10-12

ZM

Radio Kamer Filharmonie
Groot Omroepkoor

Wagemans

Andreas weent

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee
(mede mogelijk gemaakt door het Fonds
Podiumkunsten) - wereldpremière

11-01-13

ATV

Radio Kamer Filharmonie

Van Onna

The Treaty of Utrecht

wereldpremière - gecomponeerd in
opdracht van De Vrijdag van Vredenburg
en de TROS met steun van het Nederlands
Fonds voor de Podiumkunsten”

02-02-13

ZM

Radio Kamer Filharmonie
Groot Omroepkoor

Vleggaar

The Trees of Paradise

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee
(mede mogelijk gemaakt door het Fonds
Podiumkunsten) - wereldpremière

08-03-13

ATV

Radio Kamer Filharmonie

Janssen

Ballroom Rithmix

opdracht Fonds Podiumkunsten wereldpremière

08-03-13

ATV

Radio Kamer Filharmonie

Vleggaar

Arcadia

opdracht Fonds Podiumkunsten wereldpremière

05-04-13

ATV

Radio Filharmonisch Orkest

Van Otterloo/ Tweede symfonie
Ketting
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Datum

Serie

Ensemble

Componist

Titel

29-05-15

ATV

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor

Verbey

Traurig wie der Tod

Serie

Ensemble

Componist

Titel

opdrachtwerk De Vrijdag van Vredenburg.
mede mogelijk gemaakt door het Fonds
Podiumkunsten - wereldpremière

30-04-16

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

Unsuk Chin

Klarinetconcert

Nederlandse première

21-05-16

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

Fagerlund

Ignite

Nederlandse première

06-06-15

ZM

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor

D. Wagenaar

Preludio all’infinito

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee

10-06-16

ATV

Radio Filharmonisch Orkest / Goebaidoelina O komm, heiliger Geist
Groot Omroepkoor

Nederlandse première

06-06-15

ZM

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor

D. Wagenaar

Canzone sull’infinito

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee wereldpremière

23-09-16

ATV

Radio Filharmonisch Orkest / De Raaff
Groot Omroepkoor

Atlantis

wereldpremière

18-09-15

ATV

Radio Filharmonisch Orkest / Kancheli
Groot Omroepkoor

Dixi

Nederlandse première

01-10-16

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

Zuidam

Tanglewood Concerto

19-09-15

ZM

Amsterdam Sinfonietta

Van der Aa

Hysteresis, voor klarinet en ensemble

Nederlandse première

opdrachtwerk Tanglewood Music Centre
en NTR ZaterdagMatinee - Nederlandse
première

26-09-15

ATV

Ludwig

Eötvös

Da capo

Nederlandse première

08-10-16

ZM

Ensemble intercontemporain

Dessner

Raphael

Nederlandse première

02-10-15

ATV

Radio Filharmonisch Orkest

Silvestrov

Zevende symfonie

Nederlandse première

08-10-16

ZM

Ensemble intercontemporain

Dessner

nieuw werk

24-10-15

ZM

Ensemble intercontemporain

Berg/De
Leeuw

Sieben frühe Lieder

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee wereldpremière

opdrachtwerk Ensemble intercontemporain en NTR ZaterdagMatinee
- Nederlandse première

15-10-16

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

Currier

Divisions

Nederlandse première

24-10-15

ZM

Ensemble intercontemporain

Corrado

D’estasi

Nederlandse première

05-11-16

ZM

ZM

Ensemble intercontemporain

Wagner/Coll

Wesendoncklieder

wereldpremière van het arrangement

Koninklijk Concertgebouwor- Glanert
kest / Groot Omroepkoor

Requiem voor Jheronimus Bosch

24-10-15

opdrachtwerk Het Koninklijk Concertgebouworkest, Stichting Jheronimus Bosch
500 en NTR ZaterdagMatinee

24-10-15

ZM

Ensemble intercontemporain

Pintscher

Bereshit

Nederlandse première

02-12-16

ATV

Radio Filharmonisch Orkest

MacMillan

Altvioolconcert

Nederlandse première

31-10-15

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

De Vries

Schizzo

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee wereldpremière

17-12-16

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

Marsalis

Vioolconcert

06-11-15

ATV

Radio Filharmonisch Orkest / Jeths
Groot Omroepkoor

Ter troost

opdrachtwerk AVROTROS Vrijdagconcert,
Podium Witteman en Lustr - wereldpremière

opdrachtwerk The London Symphony
Orchestra, Ravinia Festival, National Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic,
Gewandhausorchester Leipzig en NTR
ZaterdagMatinee - Nederlandse premiere

12-11-15

ATV

Noord Nederlands Orkest

Pärt

La sindone

Nederlandse première

06-01-17

ATV

Van Baerle Trio

Manneke

wereldpremière

12-11-15

ATV

Noord Nederlands Orkest

Franssens

Pianoconcert

wereldpremière

Tombeau pour Ton de Leeuw - versie
voor pianotrio

12-11-15

ATV

Noord Nederlands Orkest

Pärt

Swansong

Nederlandse première

14-01-17

ZM

Ensemble Modern

Reich

Pulse

Nederlandse première

14-11-15

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

Jeths

Mors aeterna

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee wereldpremière

14-01-17

ZM

Ensemble Modern

Reich

Double ensemble

werktitel, Nederlandse première

14-01-17

ZM

Ensemble Modern

Nas

Horseless Carriage

14-11-15

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

Novák

De profundis

Nederlandse première

21-11-15

ZM

London Philharmonic
Orchestra

Rihm

Verwandlung 3

Nederlandse première

werktitel, opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee, met financiële ondersteuning
van het Fonds Podiumkunsten - wereldpremière

18-02-17

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

Wagemans

Pangea

12-12-15

ZM

Residentie Orkest

Scelsi

Concertino per pianoforte e orchestra

wereldpremière

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee, met
financiele ondersteuning van het Fonds
Podiumkunsten - wereldpremiere

12-12-15

ZM

Residentie Orkest

Huang Ruo

Unscrolled

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee wereldpremière

10-03-17

ATV

Noord Nederlands Orkest

JacobTV

Adagio

wereldpremière

11-03-17

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

Shepherd

Vioolconcert

opdrachtwerk National Symphony
Orchestra, The John F. Kennedy Center for
the Performing Arts en NTR ZaterdagMatinee - wereldpremiere

11-03-17

ZM

Radio Filharmonisch Orkest / Jeths
Groot Omroepkoor

Requiem

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee, met
financiele ondersteuning van het Fonds
Podiumkunsten - wereldpremiere

08-04-17

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

De Roo

And the centuries surround me
with fire

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee, met
financiele ondersteuning van het Fonds
Podiumkunsten - wereldpremiere

30-01-16

13-02-16
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Datum

ZM

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

Radio Filharmonisch Orkest

Tiensuu

Qigang Chen

opdrachtwerk Seoul Philharmonic
Orchestra, NTR ZaterdagMatinee, Norwegian Radio Orchestra en Orchestre
Philharmonique de Strasbourg - Nederlandse première
Joie éternelle

opdrachtwerk KT Wong Foundation, China
Philharmonic, NTR ZaterdagMatinee en
Mitteldeutscher Rundfunk Radio Sinfonieorchester - Nederlandse première

20-02-16

ZM

Groot Omroepkoor

Manneke

Aube, Symphonies pour quatre
choeurs et orgue

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee wereldpremière

22-04-17

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

Beal

House of Cards Symphony

Nederlandse première

05-03-16

ZM

ASKO|Schönberg

Van de Putte

Pessoa-cyclus

wereldpremière complete versie

06-05-17

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

Adams

Saxofoonconcert

Nederlandse première

11-03-16

ATV

Radio Filharmonisch Orkest

Tan Dun

The Tears of Nature

Nederlandse première

13-05-17

ZM

Groot Omroepkoor

Withacre

Sacred Spaces

19-03-16

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

Rijnvos

Asie

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee wereldpremière

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee e.a. Nederlandse première

20-05-17

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

Rihm

Tweede pianoconcert

Nederlandse première

02-04-16

ZM

Radio Filharmonisch Orkest

Padding

‘Reports from the Low Country’,
contrabasconcert

opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee wereldpremière

03-06-17

ZM

Radio Filharmonisch Orkest / Widmann
Groot Omroepkoor

Babylon

Nederlandse première
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Bijlage II. Artistiek Plan voor de levende muziek 2013-2020

26

Stichting Omroep Muziek

Meerjarenbeleidsplan 2016-2020

Preambule: nieuwe synergie

28

Opzet Artistiek Plan

29

1. Uitgangspunten die voortvloeien uit het Concessiebeleidsplan 2012-2016

29

2. Het belang van levende muziek voor Radio 4
2.1.
Registraties en EBU-concerten
2.2.
De omroepseries

30

3. Distributievormen
3.1.
Radioprogramma’s
3.2.
Radio 4 Concerthuis
3.3.
Digitale themakanalen
3.4.
Downloads
3.5.
Podium

31

4. De aanvullende rol van de omroepseries op het landelijke aanbod
4.1.
Interlude
4.2.
Beschrijving aanvullende rol
4.3.
Eigen opdrachtenbeleid

32

5. Aard en omvang van de omroepensembles
5.1.
De voorwaarden voor verrassend en verrijkend programmeren
5.2.
De ensembles van het MCO
5.3.
Artistiek profiel van het RFO
5.4.
Artistiek profiel van het GOK

34

6. Productiecapaciteit en inzet omroepensembles
6.1.
Verdeling koor en orkest over omroepseries
6.2.
Activiteiten ensembles buiten de omroepseries

37

7. Samenwerking met landelijke sector

39

8. Coda: Samenvatting en conclusies

40

Bijlagen
Bijlage 1 – Uitgewerkte profielen omroepseries
Bijlage 2 – Formatie GOK en RFO
Bijlage 3 – Update Artistiek Plan 2013-2020 d.d. 21-1-2014
Bijlage 4 – Aanvulling op Artistiek Plan 2013-2020 d.d. 19-1-2016

41
43
43
47

Bijlage

27

Preambule: nieuwe synergie
Als gevolg van de bezuinigingen ter hoogte van 200
miljoen zal het medialandschap in Hilversum ingrijpend veranderen. De vooralsnog meest concrete
verandering zal zich voltrekken rond het Muziekcentrum van de Omroep (MCO). Als gevolg van het
terugbrengen van het jaarlijks budget van €32 naar
€14 miljoen zal het MCO activiteiten moeten beëindigen of inkrimpen.
In de brief van 16 september 2011 heeft de Minister
van OC&W aan de Nederlandse Publieke Omroep
(NPO) de opdracht gegeven de regie te voeren over
de totstandkoming van een Artistiek Plan. Een plan
dat voor een langere periode richting moet geven
aan de programmatische ambities van Radio 4 en de
artistieke ambities van de betrokken omroepen op het
gebied van de levende muziek. Een Artistiek Plan dat
ook de basis moet gaan vormen voor de reorganisatie
van het MCO.
De afgelopen periode heeft aangetoond hoe kwetsbaar de positie van de omroepensembles is. Waar de
landelijke orkesten een betekenis voor een stedelijk of
regionaal verzorgingsgebied hebben, zijn de omroepensembles grotendeels afhankelijk van de betekenis
die ze hebben voor de Publieke Omroep. Omdat het
Artistiek Plan verregaande consequenties heeft voor
de toekomstige organisatie van het MCO, moet dit
plan daarom voldoende aanknopingspunten geven en
zekerheid bieden voor de borging van het MCO binnen
het omroepbestel op de lange termijn.
Een van de belangrijkste doelstellingen van dit
Artistiek Plan is dan ook te komen tot een zo
ideaal mogelijke samenwerking tussen Radio 4, de
omroepen en de omroepensembles. Daar waar in
de afgelopen jaren nog weleens sprake is geweest
van uiteenlopende ambities en belangen, daar moet
in de toekomstige situatie sprake zijn van een en al
synergie. Het is niet meer zo dat beleid en uitvoering
in verschillende handen liggen; ze zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van orkest en koor aan de
ene kant en de omroepen aan de andere kant. Een
optimale samenwerking en een eenduidig belegde
eindverantwoordelijkheid zorgen voor zoveel mogelijk
rust en stabiliteit rond de omroepensembles. Rust en
stabiliteit die van fundamenteel belang zijn voor het
levende-muziekbeleid van de Publieke Omroep.

Opzet Artistiek Plan
Een en al synergie dus. Hoe kan dat doel worden
bereikt? Allereerst door alles wat op organisatorisch
gebied gemeenschappelijk kan worden gemaakt ook
daadwerkelijk in elkaar te schuiven. Denk hierbij aan
het samenbrengen van programmering, productie en
de operationele uitvoering. Daarbij moet goed in het
oog worden gehouden dat concertproductie en de
muzikaal operationele uitvoering wezenlijk anders zijn.
De werkvloer van een symfonieorkest of koor heeft
heel eigen kenmerken, die flink verschillen van die
van een radioredactie of een marketingafdeling. Ook
op terreinen als educatie, tournees en cd-opnamen
zal goed moeten worden samengewerkt en zal
altijd sprake moeten zijn van een win-winsituatie
voor zowel de omroepen als de omroepensembles.
Datzelfde geldt voor de nieuwe activiteiten die
gezamenlijk ondernomen kunnen worden, zoals
samenwerking die gericht is op het aantrekken van
een nieuw publiek dat geen of weinig ervaring heeft
met klassieke muziek.
Het genoemde uitgangspunt – samen staan wij sterk
– vindt ook zijn vertaling in een gedeeltelijk nieuwe
aanpak van de omroepseries. Deze series – de NTR
ZaterdagMatinee, De Vrijdag van Vredenburg16 (TROS/
AVRO) en Het Zondagochtendconcert (AVRO i.s.m. Het
Concertgebouw) – vormen samen het kloppend hart
van de levende muziek van Radio 4 en worden rechtstreeks op de zender uitgezonden.
In dit Artistiek Plan wordt beschreven op welke wijze
de (internationaal) vermaarde omroepseries ook in
de toekomst kunnen worden zeker gesteld, hetgeen
voor de borging van de omroepensembles van cruciaal
belang is.

Het voorliggende stuk kan als volgt worden gelezen:
na het vaststellen in hoofdstuk 1 van de uitgangspunten voor het levende-muziekbeleid van Radio
4, die rechtstreeks voortvloeien uit het concessiebeleidsplan van de publieke omroep 2012, komt in
hoofdstuk 2 het belang van levende muziek voor de
zender als geheel aan de orde. Na een omschrijving in
hoofdstuk 3 van de distributiekanalen die Radio 4 ten
dienste staan, wordt in hoofdstuk 4 de aanvullende
rol van de omroepseries op het landelijke aanbod
belicht. Van daaruit werken we toe naar een artistiekinhoudelijke invulling van wat Radio 4 en de omroepen
op het gebied van levende muziek ambiëren en
nodig hebben. In hoofdstuk 5 worden de artistieke
profielen van de omroepensembles beschreven en in
het daaropvolgende hoofdstuk hoe de ensembles in
de omroepseries – en daarbuiten – dienen te worden
ingezet. Tot slot worden in twee Bijlagen de opbouw
van de omroepseries en de formatie van de ensembles
meer in detail uitgewerkt.

1. Uitgangspunten die
voortvloeien uit het concessiebeleidsplan 2012-2016
De publieke omroep is van iedereen en voor iedereen.
Ook op het voor Radio 4 belangrijke gebied van de
levende muziek geldt dat het geheel aan activiteiten
bevolkingsgroepen van voldoende omvang bedient en
geen groepen buitensluit. Impact en betekenis van
het levende-muziekaanbod van Radio 4 worden zowel
bepaald door de kwaliteit als door de mate waarin
alle bevolkingsgroepen voldoende worden bereikt.
Kwaliteit en bereik zijn beide nodig en dienen elkaar
in evenwicht te houden.
Bij het vaststellen van het totaalpakket aan
levende-muziekactiviteiten van Radio 4 – van het
programmeren van de omroepseries tot de selectie
van concertregistraties in den lande – worden keuzes
gemaakt die ertoe leiden dat een zo groot mogelijk
publiek wordt bediend met een aanbod van zo hoog
mogelijke kwaliteit. De rolverdeling is daarbij als volgt:
de omroepen zijn verantwoordelijk voor de inhoud, de
NPO is verantwoordelijk voor de profilering, positionering, budgettering en programmering van de kanalen.
In het volledige levende-muziekaanbod dat Radio 4
haar publiek in diverse vormen presenteert, is zowel
content te vinden die verbindt als content die verrast,
maar ook content die het publiek verrijkt en van
nieuwe perspectieven voorziet.
Het levende-muziekbeleid van Radio 4 houdt rekening
met veranderend mediagebruik van het publiek en
zoekt waar mogelijk de interactie met het publiek.
Concerten worden zowel lineair aangeboden als on
demand, in de vorm van downloads of streams, zodat
het publiek op ieder gewenst moment van de dag
concerten tot zich kan nemen via radio, tablet, smartphone of computer. Naast een meer passieve beleving
van concerten wordt gezocht naar nieuwe vormen van
levende-muziekbeleving, waarbij de interactie met het
publiek wordt gezocht.

Kort gezegd komt het erop neer, dat de omroepensembles vaker concerten uit de series in het land gaan
herhalen en dat de landelijke orkesten een grotere
rol gaan spelen in de omroepseries. Met voor alle
partijen grote voordelen: de omroepensembles kunnen
hetzelfde programma op meerdere podia brengen,
terwijl de landelijke orkesten vaker te horen zijn op
Radio 4. Zo komt er een einde aan de situatie waarin
de landelijke orkesten en de omroepensembles soms
met enig wantrouwen naar elkaar keken en ontstaat
ook hier synergie. Met als uiteindelijk doel natuurlijk
het leven van nog meer mensen te verrijken.

16
De Vrijdag van Vredenburg is met ingang van seizoen 2015-2016 omgedoopt tot
AVROTROS Vrijdagconcert.
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2. Het belang van levende
muziek voor Radio 4
Radio 4 onderscheidt zich van andere klassieke
zenders in Nederland door een groot aanbod aan
levende muziek. Juist dit aanbod aan levende muziek
legitimeert voor een niet onbelangrijk deel het
bestaan van de publieke klassieke radiozender. Met
het produceren en registreren van concerten geeft
Radio 4 nadrukkelijk invulling aan de initiërende rol
die de zender voor zichzelf ziet en wordt de belangstelling voor klassieke muziek bij een breed publiek
gestimuleerd. De levende-muziekprogrammering
van de klassieke zender biedt dan ook een uitgebalanceerd aanbod aan stijlen en genres met een
grote variatie in repertoire: van bekend en geliefd
tot onbekend en van oude muziek tot hedendaags
gecomponeerd werk.
Concreet betekent dit dat Radio 4 jaarlijks een
dusdanig aantal concerten registreert en uitzendt dat
daarmee recht wordt gedaan aan het uitgangspunt
dat Radio 4 de spiegel is van het Nederlandse muziekleven. De Radio 4-concerten worden speciaal door
de diverse omroepen voor Radio 4 opgenomen, niet
alleen op de belangrijkste nationale podia, maar ook
in de regio. Ook worden concertregistraties verkregen
door uitwisseling via de European Broadcasting Union
(EBU). Zoals eerder gezegd: het hart van de levende
muziek op Radio 4 wordt gevormd door de eigen
concertseries die speciaal door de omroepen voor de
zender worden geprogrammeerd en geproduceerd.
Deze eigen omroepseries van Radio 4 zijn zo samengesteld dat het publiek er in de hele breedte mee
wordt bediend. Binnen de omroepseries wordt zowel
het bekendere repertoire voor een breed publiek
gebracht (verbinden), de horizon van dit publiek
verlegd door een mix van bekend en minder bekend
aan te bieden (verrassen) als nieuw perspectief
geboden door het brengen van onderscheidend en
avontuurlijk repertoire voor een publiek van echte
liefhebbers (verrijken).

2.1 Registraties en EBU-concerten
Radio 4 wil verslag doen van de rijke muziekcultuur
die Nederland kent. Daarom worden bij de keuze
welke concerten te registreren diverse genres, repertoiregebieden en muzikale stromingen in een goede
verhouding ten opzichte van elkaar gewogen. Op deze
manier worden alle verschillende doelgroepen van
luisteraars op een evenwichtige wijze bediend.
Radio 4 streeft ernaar om een zo groot mogelijk deel
van haar concerten live uit te zenden om zo de luisteraars het gevoel te geven ‘erbij’ te zijn en te laten
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3. Distributievormen
		
zien dat de klassieke concertpraktijk leeft en bruist.
Indien rechtstreekse uitzending niet mogelijk is, dan
vindt uitzending zo kort mogelijk na het moment van
opname plaats. Er wordt gestreefd naar een goede
regionale spreiding van te registreren concerten om
de binding met luisteraars en ensembles in heel
Nederland te versterken. Daarbij wordt de keuze van
te registreren concerten goed afgestemd op de eigen
omroepseries, zodat een en ander complementair aan
elkaar is.

zijn van belang voor bezoekers. Deze factoren zijn
ook bepalend bij het bereiken van een zo divers
mogelijk publiek. Deze serie brengt een grotendeels
symfonisch repertoire met ruimte voor kamermuziek, recitals en oude muziek. De nadruk ligt in
deze serie vooral op het bekendere en herkenbare
repertoire voor een breed publiek van klassieke
muziekliefhebbers en de focus ligt op verbinden.
	Een uitgebreide beschrijving van het profiel van
deze serie staat in Bijlage 1.

Naast het aanbod aan concerten van eigen bodem
presenteert Radio 4 dankzij de vruchtbare samenwerking met de EBU ook talloze concerten van het
internationale podium, waardoor de luisteraar een
buitengewoon rijkgeschakeerd palet aan concertregistraties kan worden geboden.

De Vrijdag van Vredenburg
	is een concertserie van TROS/AVRO, die zich richt
op een publiek van avontuurlijke liefhebbers. Dit
publiek zoekt primair herkenning: het herbeleven
van de gekende canon van klassieke muziek. Daarnaast ervaart men minder bekende muziek en
actuele muziek als verrijkend, mits in de context van
wat men kent. Deze serie biedt naast het symfonisch repertoire uit de klassieke periode tot en met
de 20e eeuw af en toe een uitstapje naar de Barok
of eigentijdse muziek. De serie is een mix van het
bekendere en het meer avontuurlijke, onderscheidende repertoire en legt de focus op verrassen.
	Een uitgebreide beschrijving van het profiel van
deze serie staat in Bijlage 1.

2.2 De omroepseries
De omroepseries vormen samen een doordacht
bouwwerk: een piramide waarmee Radio 4 en de
producerende omroepen een breed publiek, van beginnende tot vergevorderde luisteraar, bedienen. Deze
piramidegedachte – en de bijbehorende zoektocht
naar de juiste inhoudelijke balans – vormt de basis
van het levende-muziekbeleid van Radio4 en dient
het uitgangspunt te zijn voor alle activiteiten van de
omroepensembles, zowel tijdens de omroepseries als
daarbuiten (zie hoofdstuk 6.2).
Met de eigen omroepseries heeft Radio 4 de mogelijkheid de luisteraar zowel een herkenbaar als een
avontuurlijk en onderscheidend cultureel product te
bieden. Naast het gangbare en bekendere repertoire
wordt in deze series hoogwaardig en zelden uitgevoerd repertoire geprogrammeerd, dat op een zo
verantwoord mogelijke manier voor het publiek via
alle mogelijke distributiemiddelen wordt ontsloten.
Hiermee weerspiegelt Radio 4 niet alleen het Nederlandse muziekleven, maar vult dit waar mogelijk aan
en bouwt het uit.
De piramidegedachte wordt gereflecteerd in de
opbouw van de verschillende omroepseries:
Het Zondagochtendconcert
	is een instapserie van AVRO i.s.m. Het Concertgebouw en is gericht op een zo breed mogelijk publiek
van instappers en ontspannen liefhebbers: zij
ervaren een concert als een warm bad. De vorm van
het voorprogramma en het concert (beide slechts
één uur), de toegankelijke en diverse programmering (symfonisch en kamermuziek) en het tijdstip

De NTR ZaterdagMatinee
	trekt een publiek van kenners: betrokken en
geëngageerd. Dit publiek zoekt met de gekende
canon van klassieke muziek als uitgangspunt
naar verdieping en onderscheidende uitvoeringen.
Tevens wil men kennisnemen van de stand van
zaken in de actuele muziek. Qua repertoire wordt
het belangrijkste culturele erfgoed (inclusief opera)
gepresenteerd in een doordachte samenhang met
nieuwe of juist oude muziek. Het in deze serie
uitgevoerde repertoire onderscheidt zich het meest
van het meer gangbare repertoire en de serie legt
de focus op verrijken.
	Een uitgebreide beschrijving van het profiel van
deze serie staat in Bijlage 1.

Radio 4 en de omroepen beschikken bij het uitzenden
van concertcontent naast het lineaire radiokanaal over
verschillende digitale en crossmediale distributiekanalen. Radio 4 en de omroepen voeren uit de aard
van hun bestaan een actief beleid met betrekking
tot nieuwe distributieplatforms in het bereiken van
doelgroepen van klassieke luisteraars en spelen in op
veranderend mediagebruik. Daarnaast worden tv- of
webcamregistraties van – vaak eigen – concertproducties in samenwerking met Nederland 2 en Cultura
uitgezonden, waardoor zowel een breed als een meer
specifiek publiek wordt bediend.

3.1 Radioprogramma´s
Zowel de concertregistraties van niet-omroepensembles als de omroepseries worden gepresenteerd in
een balk van dagelijkse avondconcertprogramma’s
en met programma’s op de weekendmiddagen en
-avonden onder het merk Concerthuis. Daarnaast
wordt regelmatig levende muziek ten gehore gebracht
in programma’s die grotendeels met behulp van
cd-opnamen worden samengesteld.

3.2 Radio 4 Concerthuis
Het Radio 4 Concerthuis op de Radio 4-website
brengt alle levende muziek die Radio 4 registreert,
programmeert en uitzendt samen op een overzichtelijke website, aangevuld met de hoogtepunten uit
het rijke omroeparchief. Hier kan het publiek op elk
moment van de dag en zo vaak men wil luisteren naar
concerten naar keuze of luisteren naar een door de
Concerthuis-redactie gemaakte selectie van concerten.
Voor de omroepensembles en de landelijke en regionale orkesten en ensembles vormt het Concerthuis
een belangrijke etalage. Zij kunnen via het Concerthuis
hun producties aan een groot publiek laten horen.

3.3 Digitale themakanalen
Met de digitale themakanalen Jong Klassiek en Eigentijds worden concertregistraties toegesneden op een
specifieke doelgroep en wordt een specifiek repertoire
op een aantrekkelijk manier gepresenteerd.

3.4 Downloads
Door middel van het regelmatig aanbieden van downloadacties biedt Radio 4 zijn luisteraars c.q. gebruikers
de mogelijkheid concertregistraties van al dan niet
gekend repertoire blijvend aan de eigen luistercollectie toe te voegen. Daarbij wordt zoveel mogelijk
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4. De aanvullende rol van
de omroepseries op het
landelijke aanbod
gevarieerd in het aanbieden van repertoire: van
kamermuziek tot groot symfonisch, van oude muziek
tot zeer recent gecomponeerd werk.

3.5 Podium
Voor de op het gebied van de levende muziek samenwerkende NAT-partners (NTR en AVROTROS) speelt het
programmeren van de omroepseries op de podia van
Het Concertgebouw en Vredenburg een belangrijke rol
in de communicatie met de achterban c.q. leden. Het
brengen van concerten in de zaal is een manier om
leden te binden en geeft de omroepen de ruimte hun
missie te verwezenlijken. Op deze wijze spelen Radio 4
en de omroepen een buitengewoon actieve rol in het
Nederlandse muziekleven.
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4.1. Interlude
Om verdere lezing van dit Artistiek Plan te bevorderen,
is het belangrijk de door de bezuinigingen ontstane
nieuwe situatie en daaruit voortvloeiende consequenties voor met name de omroepseries te vermelden:
• Het MCO beschikt vanaf seizoen 2013-2014 nog
slechts over twee grote ensembles: het Radio
Filharmonisch Orkest (RFO) en het Groot Omroepkoor (GOK). Beide ensembles houden zoveel
mogelijk de huidige bezetting (conform brief van de
minister van OC&W aan de Raad van Bestuur NPO
d.d. 16 september 2011);
• Hoewel de ‘piramidegedachte’ voor de concertseries
van de omroep het inhoudelijk dominante uitgangspunt blijft, zal vanaf seizoen 2013-2014 het aantal
concerten – vanwege de verminderde productiecapaciteit van het MCO en het vanaf 2014 verlaagde
budget voor de levende muziek vanuit Radio 4 – in
de ZaterdagMatinee en De Vrijdag van Vredenburg
moeten worden teruggebracht tot circa 30 per serie.
Ook kan de NTR-serie van drie of vier concerten met
de Radio Kamer Filharmonie (RKF) in het Muziekgebouw aan ’t IJ niet worden gecontinueerd;
• De ‘looptijd’ van de ZaterdagMatinee en de Vrijdag
van Vredenburg wordt iets verkort om de wekelijkse frequentie – belangrijk voor concertganger
en radioluisteraar – zoveel mogelijk te garanderen.
Beide series beginnen ieder seizoen midden
september en eindigen in de loop van mei;
• De opheffing van de RKF heeft consequenties voor
het artistiek profiel en de werkwijze van het GOK en
in mindere mate voor het RFO. Het GOK zal minder
vaak worden ingezet voor het repertoire uit de Klassieke en de Vroegromantische periode. Hierdoor
zal het minder vaak in (kleine) deelbezettingen
optreden. Voor een inhoudelijke toelichting op dit
punt, zie onder 5.3;
• De opheffing van de RKF leidt er eveneens toe
dat het RFO iets vaker dan voorheen het repertoire uit de tijd van de Weense Klassieken en de
vroege romantiek zal spelen. Voor dit specifieke
repertoiregebied zullen daarnaast gespecialiseerde
ensembles moeten worden ingehuurd;
• Het is evident dat het RFO niet voor alle producties
zal samenwerken met het GOK; voor de artistieke
ontwikkeling van het orkest is het uitvoeren van
volledig symfonische programma’s immers een
conditio sine qua non. Dit heeft consequenties voor
de modus operandi van het GOK.
• Het aantal koorproducties binnen de ZaterdagMatinee en De Vrijdag van Vredenburg blijft
gehandhaafd op (minimaal) acht per serie per
seizoen;

• Gedurende de looptijd van de series kan het GOK

gemiddeld 24 producties verzorgen. Daarvan zal
dus vanaf seizoen 2013-2014 grofweg tweederde
(= zestien producties) onderdeel vormen van de
concertseries van de omroep. De overige circa acht
producties kan het GOK verzorgen in samenwerking
met landelijke (of incidenteel ook buitenlandse)
orkesten;
• De werkzaamheden van het RFO zijn gedurende de
looptijd van de omroepseries op die series gericht.
Maar omdat de productiecapaciteit van het RFO
uiteraard zijn grenzen kent, zal voor de omroepseries vaker dan voorheen een beroep moeten worden
gedaan op landelijke orkesten en ensembles (zie
hoofdstuk 7);
• De TROS-serie van drie educatieve concerten/
projecten in Utrecht – de Magische Muziekfabriek –
kan vanaf seizoen 2013-2014 vanwege verminderde
productiecapaciteit alleen gecontinueerd worden
door deelensembles uit het RFO en/of het GOK en
alleen indien er additionele financiële middelen
worden gevonden.

4.2 Beschrijving aanvullende rol
Waar andere orkesten en instellingen de druk van
het cultureel ondernemerschap in toenemende mate
voelen en dit vaak tot minder avontuurlijk en risicoloos programmeren leidt, beschikt Radio 4 over de
mogelijkheid de omroepseries in te zetten om naast
het gangbare repertoire in de verbindende serie ook
onderscheidend en aanvullend te programmeren in de
verrassende en verrijkende series.

van het gemiddelde landelijke aanbod in zowel repertoire als niveau van uitvoering.
Dergelijke uitvoeringen zijn niet alleen belangrijk
voor het Nederlandse publiek, maar ook interessant
voor uitwisseling met de EBU, waardoor de concerten
een aanzienlijk groter bereik genereren dan alleen in
Nederland. Door uitwisseling met de EBU functioneren
omroepensembles én landelijke orkesten/ensembles
in een internationale context en wordt belangwekkende culturele export gerealiseerd.

4.3 Eigen opdrachtenbeleid
Het opdrachtenbeleid van de Radio 4-omroepseries is
erop gericht om een lacune te vullen: opdrachten voor
grote, lange hedendaagse werken voor grote bezettingen (opera’s, oratoria, grote symfonieën) worden
door De Nederlandse Opera of de landelijke orkesten
– vanwege de hoge uitvoeringskosten – zeer zelden
verstrekt. Door zich met het opdrachtenbeleid juist op
dit repertoire te richten, onderscheiden de omroepseries zich en komt nieuw en uniek repertoire tot
stand dat op geen enkele andere plaats in Nederland
te beluisteren is en dat via Radio 4 en de haar ten
dienste staande distributiekanalen (o.a. EBU) voor een
zo groot mogelijk publiek wordt ontsloten.

Vooral het repertoire voor grote bezetting, geschreven
door minder bekende componisten, wordt door de
landelijke orkesten zelden uitgevoerd, omdat zij
daarmee te grote financiële risico’s lopen: enerzijds
omdat het uitvoeringsapparaat zeer kostbaar is,
omdat veel extra musici moeten worden ingehuurd, en
anderzijds omdat de ‘verkoopbaarheid’ van dit repertoire gering is. Componisten als Zemlinsky, Janácek,
Hartmann en Koechlin zijn nu eenmaal minder bekend
dan Bach, Mozart of Brahms en trekken daardoor
minder publiek.
Voor Radio 4 is het van belang dat met name in de
Vrijdag van Vredenburg en de ZaterdagMatinee op
het allerhoogste niveau repertoire wordt gespeeld
waarvan geen of weinig uitvoeringen beschikbaar zijn.
Het gaat dan om uitvoeringen die niet beschikbaar
zijn via de EBU-uitwisseling, die niet te beluisteren
zijn via cd’s en die onderscheidend zijn ten opzichte
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5. De aard en omvang van
de omroepensembles
		
5.1 De voorwaarden voor verrassend en
verrijkend programmeren
Vanaf het midden van de 19e eeuw evolueert het
orkest tot een steeds groter uitvoeringsapparaat.
Componisten gaan steeds meer blaas- en slaginstrumenten toevoegen, terwijl ook instrumenten als
harp, piano en celesta steeds vaker worden voorgeschreven. Om te voorkomen dat het strijkorkest
wordt ‘weggeblazen’, is het omwille van een goede
balans noodzakelijk het aantal strijkers te vergroten.
Het resultaat is een groot orkest met een groot strijkercorps. Het is duidelijk dat bij werken voor vocale
solisten, koor en groot orkest omwille van een goede
balans een groot koor noodzakelijk is; het is immers
van belang het gezongene nog wel te kunnen horen.
Voor het aanvullende en onderscheidende repertoire
in kleine tot middelgrote bezetting kunnen relatief
‘goedkoop’ gespecialiseerde ensembles voor de
omroepseries worden ingekocht, waardoor het ook
om deze reden in de rede ligt de omroepensembles
vooral in te zetten voor het repertoire voor grote
bezetting en de ensembles ook naar behoren daarvoor
te equiperen. De keuze voor grote en hedendaagse
werken in de verrassende en verrijkende omroepseries
vragen dus om een GOK en een RFO van substantiële
omvang. Wanneer de formaties van de omroep
ensembles te klein zijn, kan het eerdergenoemde
grote, kwetsbare repertoire niet worden uitgevoerd
zonder dat dit enorme versterkingskosten met zich
mee zou brengen. Dit geldt in het bijzonder voor het
koor, omdat de gemiddelde repetitietijd voor koren
vaak extra lang is vergeleken met die van een orkest.
De hiermee gemoeide versterkingskosten zullen
torenhoog worden. Daarnaast is het te veel en te vaak
‘opplussen’ van klassieke ensembles – afgezien van de
financiële implicaties – ook vanuit artistiek oogpunt
niet wenselijk: een orkest c.q. koor is een ingespeelde
machine waar men niet naar believen te veel nieuwe
of andere radertjes in kan stoppen zonder de kwaliteit
aan te tasten.
Samenvattend: om zowel financiële als artistieke
redenen dienen koor en orkest voldoende groot en
stabiel te zijn. Willen Radio 4 en de omroepen hun
ambitie waarmaken om verrassend en verrijkend te
programmeren binnen de omroepseries en zo een
aanvullende rol te spelen binnen het Nederlandse
muziekleven, dan zullen de omroepensembles een
gegarandeerde minimumformatie moeten hebben.
Zie voor een meer gedetailleerde beschrijving van
formaties Bijlage 2.
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5.2 De ensembles van het MCO
Het RFO en het GOK kunnen binnen het Nederlandse muziekleven bogen op een inhoudelijk sterk
onderscheidend profiel en voeren het grote klassiekromantische muzikale erfgoed uit op het hoogst
mogelijke artistieke niveau. Met dat erfgoed is de
ontstaansgeschiedenis en de samenstelling van de
ensembles ook verbonden. Voor de instandhouding
en de ontwikkeling van de speelcultuur is regelmatige uitvoering van de grote klassiek-romantische
meesterwerken nu en in de toekomst bovendien
onontbeerlijk – deze aandacht voor het eigen
muzikale erfgoed wordt ook wel omschreven als de
‘museale functie’ van de orkesten. De uitvoering van
de klassieke canon blijft dus ook voor RFO en GOK van
grote betekenis, de neiging van steeds meer orkesten
zich te beperken tot hun museale functie is in het
geval van de MCO-ensembles niet aan de orde en
kan dat gezien de uitgangspunten van het levendemuziekbeleid van de omroep ook niet zijn.
Integendeel: het artistiek profiel van de MCO-ensembles zal zich de komende jaren nog sterker moeten
onderscheiden binnen het Nederlandse muzieklandschap. Enerzijds omdat de omroep de canon zelf
breder ziet dan elders gebruikelijk is, d.w.z. inclusief
de klassiekers uit het 20e-eeuwse repertoire (Stravinsky, Bartók, Sjostakovitsj, Tweede Weense School
enz.), anderzijds omdat de omroepensembles zoveel
aandacht (willen) hebben voor eigentijds repertoire,
onbekende meesterwerken, Nederlandse muziek en
grensoverschrijdende muzieksoorten. Hoe het ene
orkest of ensemble zich met betrekking tot de behandeling en inbedding van het erfgoed onderscheidt van
het andere, blijkt afhankelijk te zijn van:

•	het niveau van de ensemblecultuur (‘de kwaliteit

van de ensembles’);
•	de wijze waarop het erfgoedrepertoire wordt uitgevoerd, op traditionele wijze dan wel volgens nieuwe
inzichten;
•	de mate waarin en de artistieke zorgvuldigheid
waarmee het klassiek-romantische erfgoed wordt
aangevuld met nieuw gecomponeerd repertoire (al
dan niet Nederlands);
•	het opdrachtenbeleid voor nieuwe composities;
•	de ruimte die geboden wordt aan onbekende meesterwerken uit de muziekliteratuur;
•	de plaats die zogenaamde cross-overs in de
programmering krijgen;
•	de plaats die interdisciplinaire projecten in de
programmering krijgen.

Daarnaast is er een internationale tendens meer te
kijken naar elementen als:
•	de inspanningen die de ensembles zich op educatief gebied getroosten;
•	de opvatting die de ensembles hebben van hun
sociaal-maatschappelijke rol;
•	de uiteenlopende presentatievormen, van de traditionele concertvorm tot multimediaprojecten. Voor
de concerten van de MCO-ensembles wordt gezocht
naar een eigentijdse en vernieuwende presentatie
van het aanbod, zowel op het podium als in de
(nieuwe) media, om op innoverende wijze een zo
groot mogelijke en deels ook nieuwe publieksgroep
te bereiken. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld het
ontwikkelen van nieuwe tv-formats;
•	het uitdragen van de kwaliteit door middel van
multimediapresentaties en tournees.

met werken uit klassiek-romantische traditie tot stand
brengt. Tegenwoordig zoeken veel componisten van
uiteenlopende signatuur naar een inhoudelijk overtuigende dialoog met het verleden. Deze open houding
resulteert veelal in muziek die ook door de minder
gespecialiseerde luisteraar kan worden genoten. Deze
interessante ontwikkeling biedt kansen en relevantie
voor de MCO-ensembles. In de praktijk betekent dit
dat de MCO-ensembles onder andere op het gebied
van de eigentijdse muziek een cruciale en uiterst
noodzakelijke aanvulling (dienen te) leveren op wat
zich elders in het land afspeelt. Geloof in en liefde
voor de hedendaagse creativiteit vormen daarbij het
uitgangspunt. Juist de omroepseries bieden het ideale
podium voor deze aanvullende programmering.

Actuele interpretaties
Een van de redenen waarom het grote klassieke
repertoire een groot publiek blijft boeien, is het
‘aanpassingsvermogen’ van dat repertoire. De bewondering voor de Vijfde Symfonie van Beethoven is al
bijna twee eeuwen zo algemeen, dat het voor de hand
ligt deze bewondering toe te schrijven aan de universele kunstwaarde van de partituur, die anno 2011 nog
dezelfde noten bevat als ten tijde van de première in
1808. Maar niet alles kan worden vastgelegd in een
partituur. Veel wordt slechts ‘aangeduid’: het veelbesproken ‘geheim achter de noten’. Wanneer respect
voor de partituur en technisch vermogen gepaard
gaan met artistieke intuïtie en meeslepende muzikaliteit, ontstaat het wonder van de ‘onvergetelijke’
uitvoering. Basistekst (de partituur) en interpretatie
vormen in de muziek een noodzakelijke twee-eenheid
en dat is de reden dat iedere dirigent, luisteraar en
zelfs generatie zijn ‘eigen’ Beethoven ontdekt. Het is
van groot belang dat de MCO-ensembles in de zoektocht naar een eigentijdse interpretatie van de grote
klassiek-romantische traditie vooroplopen door samen
te werken met solisten en dirigenten die op de hoogte
zijn van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en
een sterk persoonlijke visie op de muziek meebrengen.

5.3 Artistiek profiel van het RFO

Dialoog tussen erfgoed en eigentijdse muziek
Het streven naar een frisse, eigentijdse uitvoeringspraktijk van de grote klassiek-romantische traditie is
belangrijk, maar niet voldoende. Radio 4, de NAT-partners en de ensembles van het MCO willen een podium
vormen waarop de muziek van levende componisten
een vaste en volwaardige plaats heeft. De creativiteit
van de eigen tijd moet worden gehoord, indien mogelijk in een programmering die een zinvolle samenhang

5.3.1 Repertoire
Bij het RFO zal het accent liggen op het (laat)romantisch repertoire en het grote orkestrepertoire uit de
20e en 21e eeuw. Zowel voor de orkestcultuur als
om programmatische redenen wordt er echter in
de toekomst incidenteel meer ruimte gemaakt voor
de muziek van de grote klassieke meesters (Haydn,
Mozart, Beethoven) en hun tijdgenoten. Ook de opheffing van de RKF per seizoen 2013-2014 noopt hiertoe.
Dit heeft gevolgen voor het dirigentenbeleid van het
RFO (zie onder). Het overgrote deel van de concerten
met RFO blijft echter gewijd aan werken voor een
grote bezetting uit de late romantiek, de 20ste eeuw
en onze eigen tijd
5.3.2 Dirigenten
De chef-dirigent dient een veelzijdig, creatief en
muzikaal leider te zijn met internationaal aanzien, die
het orkestprofiel van het RFO verder kan ontwikkelen
naar internationaal erkende waarden. Sleutelwoorden:
beheersing van alle repertoire, van kamerorkest tot
groot symfonisch; feeling voor stijlprincipes in functie
van actuele interpretaties van zowel oude muziek als
hedendaags repertoire; ervaring met opera.
Vaste gastdirigenten dienen complementair te zijn
aan de chef-dirigent en zijn bij voorkeur gespecialiseerd in het 20e- en 21ste-eeuwse repertoire.
Hun beschikbaarheid bedraagt vier tot zes weken
per seizoen. Met hun inbreng wordt continuïteit van
de muzikale ontwikkeling van het orkest beoogd. Er
wordt naar gestreefd een speciale band tussen hen
en het orkest te creëren. Hun inzet strekt zich ook
uit naar festivals en speciale projecten, bijvoorbeeld
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6. Productiecapaciteit en inzet
omroepensembles
6.1 Verdeling koor en orkest over de
drie omroepseries

het Holland Festival. Op dit moment heeft het RFO
één vaste gastdirigent: de jonge Amerikaan James
Gaffigan. Wellicht is het van belang ook een specialist
uit de hoek van de oude muziek aan het orkest te
verbinden, om het orkest verder wegwijs te maken in
stijlzuivere interpretaties van de muziek uit de Klassieke en de Vroegromantische periode.
		
Voor overige gastdirigenten wordt wereldwijd gescout.
Uitgangspunt daarbij is een combinatie van jong
talent en grote namen, Nederlandse dirigenten en
specialisten. Het RFO vindt het belangrijk jonge dirigenten assistentschappen aan te bieden om zo het
vak in de praktijk te leren onder toezicht van de chefdirigent en andere vooraanstaande dirigenten. Hiertoe
zullen regelmatig audities worden georganiseerd.

5.4 Artistiek profiel van het GOK
			
5.4.1 Repertoire
Het GOK is het grootste professionele koor van
het land en een van de meest veelzijdige koren ter
wereld: het repertoire omvat muziek uit meer dan
drie eeuwen, van kleinschalige koorwerken uit de 18e
eeuw en dramatische koorpartijen uit klassieke en
romantische opera’s tot sleutelwerken uit de hedendaagse muziek. Om een zo uiteenlopend repertoire
stijlgetrouw te kunnen uitvoeren, is grote flexibiliteit
een vereiste. Niet alleen varieert de grootte van het koor
per project, ook de wijze van zingen wordt aangepast
aan de stijl van de compositie. Een mis van Mozart
vraagt nu eenmaal om een andere klank en wijze van
fraseren dan een hoogromantische opera, om nog maar
te zwijgen over de uitzonderlijke klankeffecten en zang
technische eisen die veel hedendaagse componisten
in hun koormuziek stellen. De flexibiliteit in bezetting
en de brede waaier van stijlen die het GOK beheerst,
sluiten naadloos aan bij de diverse programmatische
eisen die de omroepen aan het koor stellen.
Met ingang van het seizoen 2013-2014 is sprake
van enkele belangrijke veranderingen voor het koor.
Vanwege de opheffing van de RKF zal het GOK vrijwel
uitsluitend samenwerken met groot bezette symfonieorkesten (RFO, landelijke orkesten, buitenlandse
orkesten). Het repertoiregebied van het GOK zal zich
dus sterker concentreren op de late romantiek, de
20ste-eeuwse en de hedendaagse muziek. Om die
reden zal het GOK vanaf het seizoen 2013-2014 vrijwel
voortdurend in volledige bezetting worden ingezet.
Relatief klein bezette Mozart- en Haydn-missen zijn
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niet uitgesloten, maar zullen dan toch (aanzienlijk)
minder vaak op het programma staan. Het is duidelijk dat bij werken voor vocale solisten, koor en groot
orkest omwille van een goede balans een groot koor
noodzakelijk is, simpelweg omdat het koor anders
wordt ‘weggespeeld’ door het orkest. Daarbij moet
worden opgemerkt dat bij opera’s, zowel oude als
recent gecomponeerde werken, een groot koor onmisbaar is en geregeld koorformaties van zelfs 75 tot
85 zangers nodig zijn omdat operacomponisten de
mannen en vrouwen vaak apart laten zingen en dan in
drie of meer partijen verdelen (Italiaans: parti divise,
‘gedeelde partijen’). De basisformatie van het GOK
dient dan ook minimaal 60 fte te bedragen. Het GOK
zal bovendien vaker dan in het verleden in de omroepseries groot bezet a-capellarepertoire ten gehore
brengen.
5.4.2. Samenwerking koor en landelijke orkesten
Ook in de samenwerking van het koor met de grote
landelijke orkesten is het van belang dat het koor een
minimumbezetting heeft: een klein koor is voor deze
orkesten niet interessant. In Nederland is immers
een vergelijkbaar alternatief (= groot koor) voor deze
orkesten niet voorhanden. Als het koor ieder seizoen
circa acht producties gaat samenwerken met bijvoorbeeld het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) en
het Rotterdams Philharmonisch Orkest (RPhO), dan
vraagt ook de aard van deze producties van deze
orkesten om een koor van minimaal 60 fte. Anders
dan nu het geval is, dient de samenwerking van het
koor met landelijke orkesten op enigerlei wijze gekapitaliseerd te worden: óf het landelijke orkest betaalt
een marktconforme vergoeding voor het koor, óf het
orkest verleent in natura een tegenprestatie, bijvoorbeeld door gratis of voor een gereduceerd tarief op te
treden in een van de omroepseries.

5.4.3. Dirigenten
De chef-dirigent van het GOK is een veelzijdig musicus
met kennis van zowel de volledige breedte van het
repertoire als van de actuele ontwikkelingen op het
gebied van de uitvoeringspraktijk. Hij beschikt over de
vocale kennis om het GOK zodanig op te bouwen dat
het in staat is het flexibele artistieke c.q. programmatische profiel op kwalitatief optimale wijze vorm
te geven. Om op de hoogte te blijven van de nieuwste
stilistische inzichten in specifiek repertoire doet het
koor geregeld een beroep op dirigenten die zich verregaand hebben gespecialiseerd in bijvoorbeeld oude of
juist nieuwe muziek. Het streven is daarbij regelmatig
te werken met de relatief kleine groep van koordirigenten die er internationaal werkelijk toe doet.
De ervaring leert dat topdirigenten het weinig
aantrekkelijk vinden te komen werken als alleen
sprake is van het instuderen van het koor ten behoeve
van producties die door anderen worden gedirigeerd. Mede om die reden is het belangrijk dat het
koor meer ruimte krijgt om ieder seizoen enkele
concerten met a-capellarepertoire te verzorgen,
waarbij de dirigent die het koor instudeert ook
de uitvoering leidt. In het verlengde hiervan is het
voor het koor goed als de chef-dirigent zo nu en
dan in de gelegenheid wordt gesteld concerten
met door het orkest begeleid koorrepertoire te
leiden of a-capella-uitvoeringen zelf te dirigeren.
Ook het GOK acht het van groot belang jonge
koordirigenten de kans te geven te werken in een
professionele omgeving met een professioneel koor.
Kandidaten worden vooral gescout via de Eric Ericson
Masterclass voor jonge koordirigenten. Deze Masterclass, waarvan het GOK een van de initiatiefnemers is,
vindt om de twee jaar plaats en kent een internationale werving.

In de omroepseries verzorgt het RFO in totaal circa 31
verschillende producties, inclusief vier tweewekelijkse
operaproducties in de ZaterdagMatinee. Voor het GOK
geldt dat het aantal per seizoen te realiseren producties in de omroepseries sterk afhankelijk is van de
repertoirekeuze, maar dat minimaal zestien producties
realistisch is. In principe wordt het aantal producties in
gelijke mate verdeeld over De Vrijdag van Vredenburg
en de ZaterdagMatinee17. Het is evident dat het orkest
ook zelfstandig – dus zonder koor – moet kunnen
opereren. Dat betekent dat het koor per seizoen in de
omroepseries dertien producties zal samenwerken
met het RFO of een ander orkest. Daarnaast verzorgt
het koor drie a-capellaproducties per seizoen: twee
in de Vrijdag van Vredenburg en één in de ZaterdagMatinee. Dit alles impliceert dat het RFO – al dan niet
samen met het koor – per seizoen vijftien keer wordt
ingezet in de Vrijdag van Vredenburg, zestien keer in
de ZaterdagMatinee en circa elf keer in het Zondagochtendconcert.
Een uitgebreide beschrijving van de inzet van de
ensembles in de omroepseries staat in Bijlage 1.
Dit betekent dat de primaire taak van de omroepensembles bestaat uit het spelen in de omroepseries.
Het RFO is gedurende de looptijd van de omroepseries
in principe wekelijks daarvoor beschikbaar. Wel zal er
vaker dan voorheen sprake zijn van herhalingen van
concerten uit de omroepseries elders. De planning
van deze herhalingen mag niet ten koste gaan van de
capaciteit voor de omroepseries. Voor het GOK geldt
dit in belangrijke mate ook, maar dient tevens rekening gehouden te worden met de landelijke taak die
het koor te vervullen heeft.

6.2 Activiteiten ensembles buiten de
omroepseries
Omdat de primaire functie – optreden in de omroepseries – gemiddeld zo’n 85% van de productietijd van
het orkest en minstens tweederde van de productietijd
van het koor in beslag nemen, is het duidelijk dat
voor andere activiteiten maar in zeer beperkte mate
ruimte is. Echter, ook voor de activiteiten die geen deel
uitmaken van één van de omroepseries is – opnieuw –
de piramidegedachte het uitgangspunt.
16
De in het Zondagochtendconcert door de omroepensembles te verzorgen concerten
zijn een afgeleide van de Vrijdag van Vredenburg en kunnen in dit verband niet als
zelfstandige producties worden gezien.
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7. Samenwerking met de
landelijke sector
Dat betekent bijvoorbeeld dat als het RFO en/of het
GOK medewerking verlenen aan één of meerdere
Holland Festival-productie(s) met nieuw gecomponeerde muziek, het ook mogelijk moet zijn enkele
laagdrempelige concerten te verzorgen in bijvoorbeeld
de Robeco-serie of het Festival Classique Den Haag.
Alles in de juiste samenhang en artistieke balans.
Het ligt voor de hand de samenwerking met het
Holland Festival te continueren. Ditzelfde geldt voor
de Robeco-serie, met de aantekening dat deze serie
zich in toenemende mate richt op populaire muziek en
jazz. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, zolang
de omroepensembles zich kunnen blijven concentreren op bij hen passend repertoire en de klassieke
muziek een belangrijk onderdeel van de serie blijft. In
dit licht is het wellicht raadzaam een visie te ontwikkelen op de betekenis van het podium Utrecht. Daar
zal in 2014 het nieuwe Muziekpaleis worden geopend,
hetgeen ongetwijfeld nieuwe mogelijkheden biedt
voor Radio 4 en de omroepensembles, die in Utrecht
immers de enige vaste symfonische bespelers zijn.
Utrecht heeft reeds meerdere malen blijk gegeven
van de ambitie om met de Publieke Omroep en de
omroepensembles samenwerkingsverbanden te
creëren, onder andere op het gebied van vernieuwende formats, educatie en participatie. Dit is mede
van belang voor de borging van de omroepensembles
in de toekomst.
De periode eind mei – half september (exclusief de
zomervakantie) is bij uitstek de tijd met ruimte voor
een tournee, het verlenen van medewerking aan
(inter)nationale festivals en het maken van studio
registraties en cd-opnamen.
6.2.1. Tourneebeleid
Een tournee kan voor een ensemble een positieve
artistieke waarde hebben, zowel op korte termijn
als in de artistieke ontwikkeling van het ensemble.
Gegeven de rol die de omroepensembles binnen
de Publieke Omroep spelen, dienen die voordelen
van een tournee zorgvuldig te worden afgewogen
tegen de consequenties die er zijn voor de levendemuziekuitvoeringen in het kader van de Publieke
Omroep. Een ensemble dat op tournee gaat, is tijdelijk
niet beschikbaar voor de ‘eigen’ series. Dat betekent
dat daarvoor externe ensembles moeten worden
ingehuurd, wat financiële consequenties heeft, nog
los van de aan de tournee verbonden kosten. Ook is
duidelijk dat voor een tournee additionele financiering
gevonden zal moeten worden. Het verdient de voorkeur dat eventuele tournees van de omroepensembles
zoveel mogelijk in de periode tussen eind mei en
begin september plaatsvinden. Mochten zich tour-
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neekansen buiten deze periode voordoen, dan is een
zorgvuldige weging van voor- en nadelen noodzakelijk.
De volgende richtlijnen kunnen bij die afweging een
rol spelen:
•	het RFO maakt in principe eenmaal per twee jaar
een tournee;
•	de tournee zal maximaal een week in beslag nemen;
•	het belang van de tournee wordt per keer zorgvuldig gewogen aan de hand van de hierboven
geformuleerde criteria en wordt afgezet tegen de
consequenties voor de planning;
• over de financiële consequenties van de tournees –
in de regel moet er geld bij – is er duidelijkheid;
•	in alle gevallen zal door de omroepen inhoudelijk
verslag worden gedaan van deze tournees;
•	de ambitie bestaat concerten in het buitenland door
zusterorganisaties binnen bijvoorbeeld de EBU op
te laten nemen voor uitzending in Nederland.
Specifiek voor het GOK worden de volgende afspraken
gemaakt:
•	een keer per twee seizoen een tournee of korte
buitenlandse uitspeelmogelijkheid met het RFO
(of een ander orkest) na afstemming met de
NAT-partners;
•	enkele malen per jaar uitspelen van een
a-capellaprogramma in Nederland of buitenland.
6.2.2. Cd-opname
In de afgelopen jaren hebben het RFO en het GOK ook
met hun cd-uitgaven aangetoond op internationaal
niveau te presteren: in de vaktijdschriften worden hun
opnamen zonder uitzondering geprezen. Het is van
groot belang dat de omroepensembles zich op dit
niveau kunnen blijven presenteren, bijvoorbeeld om
het aantrekken van gerenommeerde dirigenten en het
samenwerken met partnerorganisaties eerder mogelijk te maken.
6.2.3 Educatie
De educatieve taken van het MCO zijn neventaken.
Het MCO is niet primair opgericht voor de muziekeducatie van jongeren of voor de scholing van jonge
musici. Het is wel in een uitstekende positie aan
beide een substantiële bijdrage te leveren. Daarbij
dient altijd sprake te zijn van een intensieve, lees:
programmatische, samenwerking met de omroepen.
Op die wijze wordt gegarandeerd dat geen sprake is
van losse educatieprojecten voor relatief beperkte
groepen kinderen en jongeren, maar van projecten
die vooral ook een (multi)mediale component krijgen,
waardoor een landelijke uitstraling wordt verkregen.
Het aanbieden van op zichzelf staande educatieve

projecten zonder distributie op een van de platforms
van de publieke omroep behoort immers niet tot de
opdracht van de publieke omroep en de omroepensembles. Via de website van Radio 4 wordt gewerkt
aan een brede educatiesite. Het streven is eerdere
via Radio 4 geïnitieerde projecten – zoals de Magische Muziekfabriek – landelijk en internationaal
aan orkesten en ensembles aan te bieden, inclusief
lesmateriaal. Maar ook overige op jeugd en jong talent
gerichte uitzendingen en initiatieven kunnen op deze
nieuwe site in de breedste zin een ontmoetingsplaats
vinden. Ook het uitbouwen van samenwerking met
regionale en landelijke organisaties op het gebied van
muziekeducatie staat op de agenda.
De afdeling educatie van de NTR-televisie gaat structureel aandacht besteden aan cultuureducatie. Muziek
zal daar een belangrijk onderdeel van gaan vormen. In
2013 zal een serie voor Nederland 2 worden gemaakt
met klassieke muziek als onderwerp. Daarbij wordt
ook de afdeling Jeugd van de NTR betrokken. Het is
de bedoeling bij dit project ensembles van het MCO in
te schakelen. Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar
verbindingen met andere platforms (Radio 4, internet).
De AVRO stelt zich daarnaast als missie om kunst en
cultuur te ontdrempelen voor zoveel mogelijk mensen.
Daarbij past ook het ontwikkelen van programmering
voor Zapp; samenwerking met het RFO ligt daarbij
voor de hand.
Uit contacten met de gemeente Hilversum spreekt
onverminderde belangstelling voor de educatieve
meerwaarde van de omroepensembles. De mogelijke
educatieve betekenis van programma-initiatieven
van de Publieke Omroep en de omroepensembles
voor Hilversumse scholen zal echter uitsluitend
vormgegeven kunnen worden op basis van externe
financiering van de gemeente zelf. Noch de Publieke
Omroep noch de omroepensembles beschikken
immers over middelen voor dat doel. Niettemin mag
waarde worden gehecht aan een dergelijke samenwerking, die een bijdrage levert aan de betekenis
van de omroepensembles voor het verzorgingsgebied
Hilversum (en mogelijk Utrecht) en versterkend werkt
voor de gewenste borging van genoemde ensembles.

Meer dan in het verleden zal in de toekomst voor de
omroepseries een beroep moeten worden gedaan
op ensembles van buitenaf. Hoewel dit ook internationale ensembles kunnen zijn, zal nadrukkelijk de
samenwerking met de landelijke/regionale orkesten
en ensembles worden gezocht, waardoor de exposure van deze ensembles via de kanalen van Radio 4
wordt vergroot. Met name het specialisatie vergende
repertoire – muziek van vóór 1850 gespeeld volgens
de nieuwste inzichten, maar ook moderne muziek
voor kleinere formaties – biedt mogelijkheden tot
verdergaande samenwerking met ensembles als
Het Orkest van de 18e Eeuw, Amsterdam Baroque
Orchestra, Holland Baroque Society enerzijds en
ASKO/Schönberg, Nieuw Ensemble e.d. anderzijds.
De omroepseries worden op deze wijze nog meer
een ontmoetingsplaats van omroepensembles en de
landelijke sector.
Kunnen ensembles van buitenaf te gast zijn in de
omroepseries, omgekeerd is het mogelijk bepaalde
omroepproducties door de omroepensembles in de
regio of mogelijk over de grens, al dan niet in een
uitwisselingsprogramma met radio-ensembles van
Europese zusterorganisaties, uit te laten spelen, mits
dit in goed overleg gebeurt met het in de betreffende regio residerende orkest. Voor de regio geldt
dat hiermee verrassende en verrijkende producties
voor het publiek live op het podium toegankelijk
worden. Daarnaast is het meerdere malen spelen van
één programma goed voor de artistieke ontwikkeling
van de omroepensembles. Op deze manier kunnen
regionale/landelijke orkesten en omroepensembles
in samenwerking het Nederlandse muziekleven
versterken en worden ook de banden tussen Radio
4, de omroepen en het orkestenbestel verder aangetrokken.
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8. Coda
De belangrijkste punten uit dit Artistiek Plan:

•	Een nieuwe synergie is nodig om de omroepensem-

bles op termijn te kunnen borgen. Een intensievere
samenwerking tussen omroepensembles enerzijds
en omroepen/Radio 4 anderzijds is daarvoor noodzakelijk.
•	Bovenstaande geldt ook voor de samenwerking
tussen ‘Hilversum’ en het landelijk orkestenbestel.
Een nauwere samenwerking c.q. uitwisseling met de
landelijke orkesten en ensembles vormt een wezenlijk onderdeel van de nieuwe werkwijze.
•	De omroepseries zijn en blijven het podium voor
de omroepensembles: Het Zondagochtendconcert
(ZOC), De Vrijdag van Vredenburg (VvV) en de ZaterdagMatinee (ZM).
•	Deze drie concertseries worden door NTR en AVROTROS gezamenlijk voor Radio 4 geprogrammeerd en
geproduceerd. Zij reflecteren het uitgangspunt dat
de Publieke Omroep er is van en voor iedereen: de
series vormen samen één bouwwerk, een piramide.
Van breed toegankelijk (ZOC) via avontuurlijk (VvV)
naar verder verdiepend (ZM).
•	Met deze drie series kan Radio 4 met alle beschikbare distributiekanalen de ambitie realiseren het
publiek te verbinden, te verrassen en te verrijken
en tevens zijn initiërende rol in het Nederlandse
muziekleven verder uitbouwen.
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Bijlage 1 bij Artistiek Plan
•	Met ingang van het seizoen 2013-2014 zijn er nog

twee omroepensembles: het Radio Filharmonisch
Orkest en het Groot Omroepkoor. Die verzorgen
een aanzienlijk deel van de omroepproducties
en richten zich met name op het aanvullende en
onderscheidende repertoire voor groot orkest (met
of zonder koor) van circa 1850 tot heden (inclusief
opdrachtwerken). Dientengevolge dienen orkest en
koor beide een substantiële omvang te hebben (zie
Bijlage 2).
•	Vanwege de verminderde productiecapaciteit
worden De Vrijdag van Vredenburg en de ZaterdagMatinee ingekort tot circa 30 concerten per serie.
•	De looptijd van de Vrijdag van Vredenburg en de
ZaterdagMatinee wordt ingekort: van half september
tot uiterlijk eind mei.
•	De primaire taak van de omroepensembles is het
spelen in de omroepseries. Het RFO is daarvoor in
principe wekelijks beschikbaar. Voor het GOK geldt
dit in belangrijke mate ook, maar dient tevens rekening gehouden te worden met de landelijke taak die
het koor te vervullen heeft.
•	Er zal vaker dan voorheen sprake zijn van herhalingen van concerten uit de omroepseries elders. De
planning van deze herhalingen mag niet ten koste
gaan van de capaciteit van de ensembles voor de
omroepseries.
•	Het GOK zal naast de producties met het RFO meer
samenwerken met landelijke orkesten, maar ook
vaker a capella opereren.
•	Het aantal producties van de omroepensembles over
beide podia (Utrecht en Amsterdam) is als volgt:
-	RFO: zestien keer de ZaterdagMatinee, vijftien keer
de Vrijdag van Vredenburg en elf keer het Zondagochtendconcert;
-	GOK: acht keer de ZaterdagMatinee (waaronder
één keer a capella) en acht keer de Vrijdag van
Vredenburg (waaronder twee keer a capella).
Zie voor details Bijlage 1.
•	Buiten de looptijd van de series is er ruimte voor
activiteiten als cd-opnamen, tournees en festivals,
mits passend binnen de profielen van de ensembles
en de uitgangspunten van Radio 4 en de omroepen.
Bij al deze activiteiten zal worden samengewerkt
met de omroepen. Ook voor deze activiteiten is de
piramidegedachte leidend.
•	Tournees zijn alleen mogelijk indien additionele
financiering wordt gevonden. De tourneeplanning
gaat niet ten koste van de omroepseries.
•	Educatieve activiteiten zijn uitsluitend mogelijk met
deelensembles, mits additionele financiering daarvoor wordt gevonden en tevens in samenwerking
met een omroep wordt gerealiseerd.

Uitgewerkte profielen omroepseries
Bij onderstaande profielen zij het volgende nog opgemerkt (zie ook paragraaf 1 van dit Artistiek Plan): het
publiek van concerten met klassieke muziek maakt
de nodige veranderingen door, van vergrijzing en
onvoldoende ‘aangroei’ bij jongere publieksgroepen
tot (relatieve) onbekendheid bij veel jonge mensen
van klassieke muziek. Daarom is het nodig, ook bij
de succesvolle omroepseries, om het vizier open te
stellen voor nieuwe ontwikkelingen en voor veranderende behoeften van de concertganger. Op korte
termijn zal moeten worden nagedacht over nieuwe
concertformats, nieuwe activiteiten, programmatische toevoegingen (waarbij het vertrouwde publiek
niet mag worden gepasseerd) en eigentijdse ‘vertalingen’ van de concertopnamen op de verschillende
mediaplatforms. Verdergaande experimenten met
deze nieuwe toepassingen, in de periode tussen half
mei en begin september, zullen in de nabije toekomst
waardevolle gegevens moeten opleveren, die later in
en buiten de series een plaats kunnen krijgen.
Het Zondagochtendconcert
(AVRO i.s.m. Het Concertgebouw)
is een instapserie, waar het grotere publiek voor een
kleine prijs uitstekende uitvoeringen van groot repertoire kan beluisteren. Daarbij staat de muziek uit de
klassiek-romantische canon in de schijnwerpers, maar
worden verrassende uitstapjes naar herkenbaar, maar
minder bekend repertoire niet uitgesloten.
De inbreng van de omroepensembles gaat ten gevolge
van de opheffing van de RKF omlaag van vijftien
naar twaalf concerten. Dat betekent in de praktijk
dat elf van de concerten van het RFO en één van
de a-capellaconcerten van GOK in De Vrijdag van
Vredenburg (VvV) deels worden herhaald in het ZOC.
Dat is een substantieel aandeel, maar van essentieel
belang voor de omroepensembles én de Vrijdag van
Vredenburg. Door deze koppeling kunnen dirigenten
en solisten van (wereld)formaat worden aangetrokken,
hetgeen met een ‘los’ concert in Utrecht minder het
geval is. Een consequente koppeling VvV-ZOC zou
de programmatische mogelijkheden in de Utrechtse
serie echter te veel beperken. Door niet alle concerten
van het RFO te herhalen in het ZOC is het mogelijk
om in Utrecht concerten van omroepensembles met
aanvullend en onderscheidend repertoire (bijvoorbeeld avondvullende koorwerken of nieuwe muziek)
te programmeren. De verlaging van de inbreng van de
omroepensembles in het ZOC zal worden opgevangen
door drie concerten met landelijke orkesten in De
Vrijdag van Vredenburg deels op zondagochtend in
Amsterdam te herhalen.

De Vrijdag van Vredenburg (TROS/ AVRO)
verschilt niet fundamenteel van karakter van de ZaterdagMatinee. Ook in deze serie is er naast het grote
symfonische repertoire structureel aandacht voor oude
en nieuwe muziek, onbekend repertoire, hedendaagse
en Nederlandse muziek. Tegelijkertijd moet worden
vastgesteld dat in De Vrijdag van Vredenburg sterker
dan in de ZaterdagMatinee het accent ligt – en zal
moeten blijven liggen – op de klassiek-romantische
canon. Dat is ook logisch. De situatie is in Utrecht
fundamenteel verschillend van die in Amsterdam:
terwijl de hoofdstad over verscheidene symfonieorkesten beschikt, heeft Utrecht sinds de opheffing van
het Utrechts Symfonie Orkest geen eigen orkest meer
(De Nieuwe Philharmonie Utrecht verzorgt slechts
een viertal producties per jaar). In zekere zin hebben
de afgelopen jaren de omroeporkesten de functie van
plaatselijk orkest overgenomen. In zekere zin, omdat
de omroepensembles ook in Utrecht altijd veel onbekend en Nederlands repertoire hebben uitgevoerd en
zullen blijven uitvoeren
De Vrijdag van Vredenburg is een spraakmakende
serie, met een toegankelijk, fris, maar ook verrassend
en uitdagend profiel. De aanwezigheid van livepresentatie op Radio 4 biedt mogelijkheden die sterk
worden benut.
Inhoudelijk valt over de Vrijdag van Vredenburg
ingaande het seizoen 2013-2014 het volgende op te
merken:
•	Het RFO verzorgt vijftien Vrijdagen per seizoen;
•	Het GOK verzorgt twee Vrijdagen met repertoire
voor groot koor a capella en verleent daarnaast
medewerking aan zeven Vrijdagen met het RFO (of
incidenteel met een landelijk orkest);
•	De landelijke orkesten verzorgen circa tien Vrijdagen per seizoen. Het betreft hier in principe alle
landelijke orkesten: van het Koninklijk Concertgebouworkest tot het Noord-Nederlands Orkest. Het
zal daarbij moeten gaan om programma’s die enerzijds prikkelend zijn, anderzijds ook op de thuisbasis
van de landelijke orkesten op voldoende publiek
kunnen rekenen. Op deze wijze wordt de binding
van het Nederlandse orkestbestel met de Publieke
Omroep / Radio 4 vergroot;
•	Op incidentele basis zal ook plaats worden ingeruimd voor gespecialiseerde oude muziekensembles.
De NTR ZaterdagMatinee
is de artistiek meest bijzondere serie voor het meest
bijzondere publiek. In de ZaterdagMatinee wordt het
klassiek-romantische repertoire op spraakmakende
wijze aangevuld en gecontrasteerd met 20e-eeuws en
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Minimum basisformatie orkest – 97,5 fte
Om het voor de omroepseries gevraagde specifieke
repertoire te kunnen uitvoeren is een orkest nodig van
minimaal 97,5 fte en wel met de volgende organieke
bezetting:

Vastgesteld in de Programma Advies Raad d.d. 21
januari 2014
Auteur: Kees Vlaardingerbroek

Formatie GOK en RFO
hedendaags repertoire. Onvermoede dwarsverbanden
tussen nieuwe muziek en de klassieke canon worden
hier hoorbaar gemaakt op een wijze die, gezien de
excellente zaalbezetting, een groot en trouw kennerspubliek in hoge mate aanspreekt.
De Matinee is bij uitstek de nationale vrijplaats voor
de dialoog tussen bekend en onbekend symfonisch
repertoire, eigentijdse muziek, Nederlandse muziek en
repertoire voor ongebruikelijke bezettingen. Opvallend
is ieder seizoen weer het grote aantal Nederlandse of
wereldpremières, vaak van werken die in opdracht van
de Matinee zijn gecomponeerd. Ook op het gebied van
de opera heeft de ZaterdagMatinee een grote reputatie:
de operaserie onderscheidt zich door het hoge uitvoeringsniveau – zeker ook op het gebied van de vocale
casting – en door de ruime aandacht voor onbekende
werken uit de 18e tot en met de 21e eeuw.
Het aanvullende karakter van de programmering en de
uitvoeringskwaliteit hebben de ZaterdagMatinee tot een
onmisbaar onderdeel van het Nederlandse muziekleven
gemaakt. Het feit dat ieder Matineeconcert live te horen
is op Radio 4 verhoogt de landelijke betekenis van de
serie verder. Ook is er geregeld sprake van voor publiek
toegankelijke voorgesprekken en radio-uitzendingen.
Om het unieke profiel van de ZaterdagMatinee ook in
de toekomst te waarborgen en verder te versterken, zijn
er de volgende voornemens:
•	Oude muziek is sinds enkele jaren structureel een
onderdeel van de ZaterdagMatinee. Dat blijft zo. Het
kan daarbij gaan om oude muziek die van betekenis
is geweest voor de meesters van de klassiek-romantische traditie, maar zeker ook voor hedendaagse
componisten, die niet zelden diepgaand zijn beïnvloed door hun voorgangers uit Middeleeuwen,
Renaissance en Barok. Vaak zullen deze beïnvloedingslijnen op één concertprogramma hoorbaar
worden gemaakt.
•	Gezien het feit dat veel 20e-eeuwse componisten
zich hebben laten inspireren door buiten-Europese
muziek, kan het zinvol en spannend zijn plaats in te
ruimen voor wereldmuziek. Niet voor zelfstandige
concerten met wereldmuziek, maar voor niet-westers
repertoire dat hoorbaar van invloed is geweest op
muziek uit de traditie van de westerse gecomponeerde muziek.
•	Op gezette tijden zal sprake zijn van speciale
themadagen, d.w.z. van verscheidene concerten op
één zaterdag, die een bepaald thema van de meest
uiteenlopende kanten belichten. Het is de bedoeling
dat de achterliggende programmatische gedachte
voor het publiek ook expliciet wordt gemaakt door
het tonen van documentaires, het geven van lezingen
en dergelijke.
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Vanaf seizoen 2013-2014 zullen deze doelstellingen
met een aanzienlijk kleinere MCO-capaciteit moeten
worden gerealiseerd. Vanaf dat seizoen zal de ZaterdagMatinee daarom langs de volgende lijnen worden
geprogrammeerd:
•	Het RFO verzorgt zestien Matinees per seizoen,
waaronder minimaal vier operaproducties, waarvoor
in de regel twee repetitieweken nodig zijn;
•	Het GOK verzorgt één Matinee met repertoire
voor groot koor a capella en verleent daarnaast
medewerking aan zeven Matinees met het RFO of
incidenteel een landelijk orkest;
•	Het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Residentie Orkest verzorgen samen in totaal circa vijf
Matinees per seizoen. Incidenteel zal er ook samengewerkt worden met het KCO;
•	Ten behoeve van de Musica Antiqua-serie (oude
muziek) en de Ensembleserie (nieuwe muziek)
wordt net als in het verleden circa acht maal per
seizoen een beroep gedaan op gespecialiseerde
ensembles uit binnen- en buitenland.

1/4444/5441/tmp+2+stro 16/14/12/10/8 + 0,5 pi *
+ 3 fte voor dubbel bezette concertmeesterpositie en
extra aanvoerders strijkers
Deze bezetting dient in het overgrote deel van de door
het RFO te verzorgen concerten worden ingezet, al dan
niet voor de hele duur van een concert.
Minimum basisformatie koor – 60 fte
Het koor is voor de uniciteit van de omroepseries van
vitaal belang. Gezien het uit te voeren repertoire in de
omroepseries is een koor van 60 fte noodzakelijk.
Flexibiliteit
Bij de formatie van het koor en het orkest – en dan
met name het strijkorkest – dient een aantal posities op parttimebasis ingevuld te worden. Bij een
tijdige planning van te spelen repertoire kan door
een efficiënte inroostering van musici de grootte van
de ensembles – tot op zekere hoogte – naar wens
worden gemodelleerd. Dit alles met het doel musici zo
efficiënt mogelijk te benutten en versterkingskosten
zoveel mogelijk te beperken. Om de flexibiliteit van de
ensembles te vergroten en om een optimaal rendement uit de productiecapaciteit te verkrijgen, zal het
noodzakelijk zijn de huidige CAO kritisch te bezien
en daar waar mogelijk – uiteraard in overleg met de
betreffende partijen – aan te passen.

Update Artistiek Plan 2013-2020

Inleiding
Het Artistiek Plan 2013-2020 is dé richtlijn voor de
artistieke activiteiten van de nieuwe SOM. In deze
aanvulling op het Artistiek Plan worden enkele zaken
toegevoegd en sommige andere bijgesteld. Dit doet
echter niet af aan de tekst van het Artistiek Plan en de
daarin gemaakte afspraken.
Het Artistiek Plan 2013-2020 is tot stand gekomen in
nauwe samenwerking tussen de NAT-partners, Radio
4 (NPO) en het toenmalige MCO. NPO heeft daarbij
de centrale regie gevoerd, conform de opdracht die de
minister van OC&W in haar brief van 16 september 2011
heeft geformuleerd.
Een belangrijk aspect van het Artistiek Plan 20132020 is dat het uitgaat van de situatie die vanaf
medio 2013 werkelijkheid is geworden. Dat wil zeggen
dat de opstellende partijen zoveel mogelijk rekening
hebben gehouden met de ‘nieuwe’ situatie, waarin ten
gevolge van de door het kabinet-Rutte I opgelegde
bezuinigingen slechts twee omroepensembles zouden
overblijven: het Radio Filharmonisch Orkest en het
Groot Omroepkoor. Ook is rekening gehouden met de
bezuiniging op de levende muziek, die Radio 4 vanaf
het kalenderjaar 2014 gaat doorvoeren.18 Het Artistiek
Plan heeft daarnaast de basis gevormd voor de reorganisatie van het MCO.
Nieuwe ontwikkelingen
Maar de wereld verandert en dat is zeker het geval in
Hilversum. Dit noopt ertoe enkele zaken uit het Plan
opnieuw te evalueren en/of meer uit te werken.
Immers, de SOM is een nieuwe organisatie, waarin de
concertseries, het RFO en het GOK vanaf 1 augustus
2013 de krachten hebben gebundeld en elkaar synergetisch moeten versterken.
Daarnaast zijn de AVRO en de TROS per 1 januari 2014
gefuseerd. Het betreft een fusie tussen twee voor de
SOM belangrijke omroeppartners.
Ook is belangrijk, dat de bezuinigingen en de daarmee
gepaard gaande beperkingen niet leiden tot fatalisme,
maar juist prikkelen tot nieuwe antwoorden, uiteraard binnen de functie en opdracht van de SOM en de
Publieke Omroep.
Op basis van historische getallen zijn door de NAT-partners parallel aan het
opstellen van het Artistiek Plan zorgvuldige begrotingen gemaakt voor de omroepseries. Het gedeelte van de bezuinigingen op de levende muziek dat werd toegerekend
aan de concertseries is pro rata verdeeld over de Vrijdag van Vredenburg en de NTR
ZaterdagMatinee. Dit resulteerde in de volgende verdeling van het te bezuinigen
bedrag: 60 % ten laste van de Matinee en 40 % ten laste van de Vrijdag van
Vredenburg/ZOC.

18

Bijlage

43

Tenslotte moet worden vastgesteld, dat binnen het
Artistiek Plan sommige zaken wel zijn aangestipt, maar
niet zijn uitgewerkt. Zo wordt de noodzaak van het
ontwikkelen van nieuwe activiteiten helder benoemd
en worden er ook veel voorbeelden van zulke nieuwe
activiteiten opgesomd. Maar een hiërarchie tussen de
nieuwe mogelijkheden ontbreekt vaak nog. Wat gaan
wij wel doen en wat doen wij niet (meer)?
Belangrijke feiten en observaties
In deze update worden oplossingsrichtingen
geformuleerd en wordt ook een aantal praktische
aanbevelingen gedaan. Daarbij hebben drie uitgangspunten uit het Artistiek Plan 2013-2020 tot leidraad
gediend:
• Kwaliteit en bereik zijn beide nodig en dienen elkaar
in evenwicht te houden;
• Naast een meer passieve beleving van concerten
wordt gezocht naar nieuwe vormen van levendemuziekbeleving, waarbij de interactie met het
publiek nadrukkelijk wordt gezocht (Artistiek Plan,
p.3);
• Er dienen bijzondere activiteiten ten behoeve van
het aantrekken van nieuw publiek ontwikkeld te
worden (Artistiek Plan, p. 1).
Daarnaast zijn de volgende constateringen van belang:
• De output en de zichtbaarheid van het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor moeten
worden vergroot/verbeterd. De noodzaak hiervan
is evident, zie in dit verband de bevindingen van
Berenschot en de uitkomsten van de visiedagen van
het RFO / de visieontwikkeling binnen het GOK.
• De zaalbezetting van de Vrijdag van Vredenburg
moet aanzienlijk omhoog, van 761 verkochte kaarten
gemiddeld per concert in het seizoen 2012-2013
naar gemiddeld 1000 in 2016-2017. Dit is cruciaal
voor het veiligstellen van de toekomst van de serie
– en dus direct voor het bestaan van RFO/GOK. Ook
vanuit de eindredactie Radio 4 van AVROTROS wordt
de laatste tijd nadrukkelijk aandacht gevraagd
voor de zaalbezetting van de Vrijdag van Vredenburg.
Op basis van bovenstaande uitgangspunten is het
noodzakelijk dat de balans tussen kwaliteit, inhoudelijke onderscheidenheid en publieksbereik opnieuw
wordt bekeken. Natuurlijk, de initiërende rol van
Radio 4 en het onderscheidende karakter van de
programmering zijn en blijven cruciaal. Van een grote
inhoudelijke verschuiving kan dan ook geen sprake
zijn. Het belang van draagvlak en publieksbereik is
echter de laatste jaren een steeds dominanter thema
in de landelijke discussies over kunst en cultuur
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geworden. Het is niet overdreven te stellen dat de
thema´s draagvlak en publieksbereik ook binnen de
SOM meer aandacht verdienen en zelfs medebepalend
zijn voor onze toekomst.
Naar een brede(re) visie
In deze Update wordt op basis van genoemde
uitgangspunten en constateringen een groot aantal
aanbevelingen en oplossingsrichtingen geformuleerd.
Die aanbevelingen komen voort uit een brede visie die
gebaseerd is op de uitgangspunten van het Artistiek
Plan 2013-2020, maar er tegelijkertijd een verbreding
van is. Die verbrede visie steunt op drie pijlers:
• De SOM staat garant voor onderscheidend en
aanvullend programmeren. Dat is en blijft het
uitgangspunt in Amsterdam, waar dat niet alleen
noodzakelijk is (omgevingsfactoren: KCO en NedPhO
hebben Amsterdam als thuisbasis!), maar ook
in een behoefte bij het publiek voorziet. Ook wat
bezoekersaantallen betreft is de NTR ZaterdagMatinee immers zeer succesvol.
• In Utrecht moet het gemiddeld aantal verkochte
kaarten de komende jaren stijgen. Om dat mogelijk
te maken moet in de programmering de balans
tussen geliefd en nieuw/onbekend repertoire weer
iets terugschuiven in de richting van het geliefde
klassiek-romantische repertoire. Uiteraard zonder
dat dit betekent dat er in Utrecht geen ruimte meer
is voor onderscheidend repertoire. Dit is conform de
wens van AVROTROS en ook in lijn met het Artistiek
Plan 2013-2020, dat benadrukt dat de klassiekromantische canon in Utrecht centraal moet staan.
Bovendien heeft de SOM de ambitie zijn activiteiten
in Utrecht uit te breiden en te verbreden. In nauw
overleg met de stad en de provincie Utrecht gaan
de SOM-ensembles zich daar zoveel mogelijk
ontwikkelen tot (parttime) huisensembles. Zonder
dat dit ten koste gaat van de Vrijdag van Vredenburg en in goed overleg met de omroepen.
• De SOM gaat nog intensiever en nauwer samenwerken met de omroepen. Eerste gesprekken met
de kunst- en cultuurafdelingen van NTR-TV en
AVROTROS-TV hebben aangetoond dat er vanuit
de omroepen veel vraag en animo is. Er zijn dus
nog grote onbenutte mogelijkheden de betekenis
van het RFO en het GOK voor de omroepen verder
te vergroten. Dit biedt zeker kansen voor de verbetering van de zichtbaarheid van het RFO en het
GOK. Het is de ambitie van de SOM zoveel mogelijk
presentatie- en promotievoordeel te halen uit
de relatie met de landelijke Publieke Omroep en
media-instellingen.

Uiteraard staan nieuwe ambities altijd op gespannen
voet met de beschikbare capaciteit. Sneller en flexibeler werken is daarom het devies. De integratie van
de omroepseries en de omroepensembles is een stap
in de goede richting. Bij het RFO en het GOK leeft
het besef, dat er ook van de musici meer flexibiliteit
en inzet nodig zal zijn in het belang van ons aller
toekomst.
Aanbevelingen
Hieronder worden praktische doelstellingen en
aanbevelingen geformuleerd, waarbij onderscheid
wordt gemaakt tussen maatregelen die direct kunnen
worden genomen en maatregelen die de nodige
inspanningen c.q. verdere studie vereisen.
1. De SOM ontwikkelt in samenwerking met de
Publieke Omroep nieuwe formats ten behoeve van
tv en nieuwe media
Hiertoe voert de SOM reeds intensieve gesprekken
met sleutelfiguren op het gebied van jeugd, educatie
en cultuur bij de Publieke Omroep. Hoofddoel moet
zijn dat het RFO en het GOK op de kanalen van de PO
zichtbaarder worden. Hier liggen voor de SOM grote en
nog onbenutte kansen voor het waarmaken van onze
educatieve ambities. Lokale initiatieven op educatief
gebied, hoe interessant ook, blijken vaak relatief duur
en weinig effectief te zijn, omdat daarmee slechts een
klein deel van de plaatselijke jeugd wordt bereikt. Ook
klasbezoeken zijn buitengewoon bewerkelijk. Door
middel van speciale educatieve tv-programma’s kan
een oneindig veel grotere doelgroep worden bereikt
en kan de SOM haar ambitie waarmaken om op het
gebied van klassieke muziek en educatie de grootste
landelijke speler te worden.
2. De SOM onderzoekt samen met de stad en de
provincie Utrecht wat de mogelijkheden zijn het
RFO en het GOK de functie te geven van ‘huisensembles’
Daarbij zal worden onderzocht welke ideeën en
wensen er in Utrecht leven, wat de financiële mogelijkheden zijn en hoe hieraan invulling kan worden
gegeven zonder aan de omroeptaken van de SOM
afbreuk te doen.
3. De SOM zet in op verhoging van het aantal
herhalingen uit de eigen concertseries in Nederland
en in het buitenland
Het belang hiervan voor koor en orkest is duidelijk:
vergroting van het publieksbereik en van het draagvlak
bij de landelijke politiek. Ook artistiek is het goed dat
het GOK en het RFO producties vaker kunnen spelen.

De SOM is daarbij afhankelijk van uitkoopsommen van
organisatoren/zalen die onze concerten afnemen.
De tijden zijn hiervoor niet eenvoudig: de programmeringsbudgetten staan bij de meeste Nederlandse
en zelfs buitenlandse zalen immers onder druk.
Dit uit zich onder meer in afnemende interesse in
onderscheidende programmering en het inhoudelijk
‘op safe’ spelen. Keer op keer blijkt de interesse dan
ook vooral uit te gaan naar onze meer conventionele
programma’s. Ook leert de ervaring dat het raadzaam is ons in eigen land met name te richten op
kapitaalkrachtige en wat avontuurlijker ingestelde
zalen, zoals het Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven. 		
		
Matineeproducties zijn vaak te modern voor de
landelijke zalen. Toch is ook hier winst te behalen,
bijvoorbeeld door het programma aan te passen door
een nieuw werk te vervangen door iets bekends, wat
natuurlijk wel gevolgen heeft voor het repetitieschema
(extra repetities of minder repetitietijd per werk).
Ook kan de SOM zich richten op (kapitaalkrachtige)
festivals voor hedendaagse muziek en vooraanstaande
zalen in het buitenland, zoals de Pleyel in Parijs en de
Philharmonie in Keulen.
4. Voor het Groot Omroepkoor zoekt de SOM meer
structurele samenwerking met interessante partners buiten de Publieke Omroep
Te denken valt aan het Koninklijk Concertgebouworkest en het Rotterdams Philharmonisch Orkest, maar
ook aan de Koorbiënnale, waarmee in het verleden al
is samengewerkt, en Musica Sacra in Maastricht. Ook
onderzoekt de SOM via samenwerking met de conservatoria van Amsterdam en Den Haag de mogelijkheid
tot betrokkenheid bij duurzame talentontwikkeling
van jonge vocalisten. Misschien mondt die samenwerking uit in een internationale koorzangersacademie.
5. De SOM gaat in samenwerking met diverse zalen
nieuwe formats ontwikkelen gericht op jong/nieuw
publiek 				
Denk hierbij aan een serie korte concerten in
Utrecht, vergelijkbaar met de serie Tracks in
Amsterdam. De (her)opening van Tivoli/Vredenburg
in het seizoen 2014/15 biedt hiertoe uitgelezen
kansen. De SOM is hierover al in gesprek met
Tivoli/Vredenburg. Wij streven naar een nieuwe
serie met korte concerten zonder pauze, voor een
ander en jonger publiek, inhoudelijk afgeleid van
de programma’s uit de Vrijdag van Vredenburg.
In Amsterdam is de SOM een van de drijvende
krachten achter een laagdrempelige Open Dag, een
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aanvulling op Artistiek Plan 2012-2020
samenwerking van Het Concertgebouw en de grote
huurders die vanaf 2015 een jaarlijkse traditie moet
worden.
6. De SOM verhoogt het aantal koppelingen VvV/
Zondagochtendconcerten en levert vanaf seizoen
2015-2016 zoveel mogelijk zelf de afgesproken
hoeveelheid van vijftien ZOC’s (tegen twaalf in
2013-2014 en 2014-2015)
In het Artistiek Plan wordt uitgegaan van vijftien
Vrijdagen te verzorgen door het Radio Filharmonisch
Orkest en twee Vrijdagen te verzorgen door het Groot
Omroepkoor. Van de vijftien RFO-Vrijdagen worden er
elf gedeeltelijk herhaald in het Zondagochtendconcert.
Van de twee GOK-Vrijdagen wordt er één gedeeltelijk
herhaald in het Zondagochtendconcert.
Momenteel worden dus slechts twee van de drie
door de SOM-ensembles verzorgde Vrijdagconcerten
in verkorte vorm in Het Concertgebouw herhaald.
Het verhogen van het aantal koppelingen tussen de
VvV en het ZOC leidt tot een doelmatiger inzet van
RFO en GOK en tot vergroting van het publieksbereik. Het is bovendien een relatief snel (per seizoen
2015-2016) en eenvoudig in te voeren maatregel: de
SOM moet immers minimaal vijftien keer per jaar het
ZOC verzorgen, maar doet dat in de huidige praktijk
slechts twaalf keer met de eigen ensembles, waardoor
de SOM gedwongen is drie landelijke ensembles op
eigen kosten in te huren voor het ZOC. De gedachte
hierachter was dat de nadruk op populair repertoire
in het ZOC de VvV teveel in de weg zou zitten om
(ook) onderscheidend repertoire te brengen. Deze
overweging is echter door de ontwikkelingen van
de laatste jaren wel achterhaald. Het Artistiek Plan
2013-2020 was namelijk iets te pessimistisch over de
voor de series beschikbare capaciteit voor het RFO.
Het Artistiek Plan gaat uit van vijftien concerten per
seizoen in De Vrijdag van Vredenburg, in de praktijk
zijn het er minimaal zestien, soms zelfs zeventien.
Van de zestien VvV-concerten zou het RFO er veertien
deels kunnen herhalen in het Zondagochtendconcert.
Van de twee concerten met het Groot Omroepkoor a
capella wordt er in principe één herhaald in het ZOC
(net als in het Artistiek Plan 2013-2020 vastgesteld).
Door het ZOC vaker aan de Vrijdag van Vredenburg te
koppelen wordt de capaciteit van de SOM-ensembles
beter benut. Ook is het in deze tijd van ingrijpende
bezuinigingen moeilijk verdedigbaar op kosten van de
SOM buitenensembles voor het ZOC aan te trekken,
als de SOM hiervoor zelf de capaciteit in huis heeft.
Het aantal van vijftien ‘eigen’ ZOC’s zal in de praktijk
misschien niet altijd worden gehaald in verband met
planningsproblemen (bijvoorbeeld de beschikbaar-
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heid van de zaal) of zwaarwegende programmatische
wensen. Aangezien wij meer spelen in Utrecht dan in
het Artistiek Plan 2013-2020 is voorzien, is wel duidelijk dat het aantal van twaalf door RFO en/of GOK
verzorgde ZOC’s omhoog kan en moet.
Wat betekent dit artistiek? 			
Vanaf 2015-2016 zijn minimaal twee van de zestien
RFO-concerten ‘exclusief’ voor Utrecht, al dan niet
in combinatie met het GOK. Die twee ‘exclusieve’
concerten kunnen worden gewijd aan avondvullende
koorwerken en, indien gewenst, onbekend en/of
hedendaags repertoire. Ook betekent de beperkte duur
van het ZOC – maximaal 60 minuten muziek – dat
ieder concert in de Vrijdag dat deels in Amsterdam
wordt herhaald, 25 à 30 minuten ruimte biedt voor
onderscheidend (nieuw en/of hedendaags) repertoire.
Met minimaal twee stand alone’s (RFO), plus de aan
het ZOC gekoppelde Vrijdagen die tot een half uur
ruimte bieden voor nieuw/onbekend repertoire, blijven
de mogelijkheden voor een interessante, zelfs onderscheidende programmering in Utrecht volop aanwezig.
Het aantal van minimaal twee grote producties RFO/
GOK in De Vrijdag, waar avondvullende koorwerken
kunnen worden uitgevoerd, kan omhoog, door
bijvoorbeeld het GOK incidenteel te koppelen aan een
landelijk orkest of door in het ZOC gedeelten of hoogtepunten uit het avondvullende koorwerk te herhalen.
7. De SOM gaat nauwere samenwerking aan met
Radio 4			
Het aantal concertactiviteiten dat Radio 4 in eigen
regie ontwikkelt, is relatief gering, maar wel groeiende.
Denk hierbij aan het concert bij de uitreiking van
de Radio 4 Prijs en het jaarlijkse kerstconcert in de
Utrechtse Jacobikerk. Het is voor de SOM belangrijk
bij dergelijke Radio 4-evenementen (meer) met haar
ensembles aanwezig te zijn.
8. De SOM gaat nauwer structureel samenwerken
met twee vooraanstaande festivals, het Holland
Festival en de BBC PROMS 			
Het Holland Festival en de BBC PROMS zijn voor de
SOM interessante partners als het gaat om artistiek
profiel, publieksbereik en financiële kracht. De zomermaanden vormen bovendien een relatief luwe periode
voor de SOM. De SOM heeft al geïnventariseerd welke
andere zomerfestivals voor de SOM goede kansen op
vruchtbare samenwerking bieden. Ook een popfestival
als Lowlands biedt interessante mogelijkheden om
een ander en nieuw publiek te bereiken. De Robeco
Summer Nights, tenslotte, blijven als vanouds voor de
SOM interessant.

9. De SOM ontwikkelt speciale (tijdelijke)
samenwerkingen				
Er zijn tal van bijzondere projecten die aanleiding
kunnen vormen voor incidentele samenwerking.
Normaliter is Leeuwarden voor de SOM misschien
wat ver van het bed, maar Leeuwarden Culturele
Hoofdstad 2018 biedt wellicht kansen. Ook belangrijke politieke herdenkingen/gelegenheden zijn in dit
opzicht interessant. Hiertoe voert de SOM gesprekken
met de ministeries van OC&W en Buitenlandse Zaken
en de gemeenten Amsterdam en Utrecht. Ook is het
denkbaar dat de SOM een bijdrage gaat leveren aan
belangrijke sponsoractiviteiten van Het Koninklijk
Concertgebouw.
10. De SOM neemt het initiatief tot het vormen van
een internationale alliantie van de beste radioensembles
In deze tijd van kostenbesparing biedt internationale samenwerking en uitwisseling een interessante
mogelijkheid tot rendementsverhoging. Concerten
uit de eigen SOM-concertseries kunnen tegen relatief geringe kosten worden herhaald in de series van
vergelijkbare ensembles. Men denke daarbij aan het
BBC Symphony Orchestra, het WDR Sinfonieorchester
of het Berliner Rundfunkchor. Andersom herhalen
buitenlandse ensembles hun beste producties in de
concertseries van de SOM. Alles zoveel mogelijk met
gesloten beurzen. Het is voor alle betrokkenen natuurlijk ook aantrekkelijk en spannend in elkaars series op
te treden.
11. Cd-opnamen en tournees
Op deze gebieden ligt de SOM goed op koers. In de
herfst van 2014 gaat het orkest op tournee door
Duitsland. Het koor is met een zekere regelmaat in
het buitenland te horen. Binnenkort komt de grote
Hartmann-box uit. Het zou mooi zijn in ons cd-uitgavenbeleid zoveel mogelijk te blijven aansluiten bij de
grote seizoenthema’s van de concertseries.

Vastgesteld in de Programma Advies Raad van 19
januari 2016
Auteur: Kees Vlaardingerbroek
In de Update Artistiek Plan 2013-2020 – vastgesteld
binnen de Programma Advies Raad van 21 januari 2014
(zie pagina 2-8 van dit document) – luiden enkele van
de belangrijkste voornemens:

•	De output en de zichtbaarheid van het Radio Filhar-

monisch Orkest en het Groot Omroepkoor moeten
worden vergroot /verbeterd;
•	Er dienen bijzondere activiteiten ten behoeve
van het aantrekken van nieuw publiek te worden
ontwikkeld;
•	De SOM gaat nauwere samenwerking met Radio 4
aan.
Uitgaande van deze voornemens ligt het voor de hand
allereerst te kijken naar belangrijke door Radio 4
geïnitieerde evenementen die tot nog toe geen deel
uitmaken van de outputafspraken in het Artistiek Plan
2013-2020, waaraan de SOM mede om die redenen
tot nu toe nog niet of slechts in geringe mate heeft
kunnen bijdragen. Een belangrijk voorbeeld hiervan is
het Radio 4 Kerstconcert dat Radio 4 sinds een aantal
jaren organiseert in Utrecht en dat live op Radio 4
wordt uitgezonden.
Het is de wens van Radio 4, AVROTROS en de Stichting
Omroep Muziek aan dit project met ingang van het
kalenderjaar 2016 standaard een muzikale bijdrage
te laten leveren door het Radio Filharmonisch Orkest
en/of het Groot Omroepkoor, dan wel door musici uit
beide ensembles. Dit vergt het nodige van de planning, aangezien het RFO en het GOK sinds jaar en
dag standaard worden ingezet voor het traditionele
kerstconcert in het AVROTROS Vrijdagconcert, dat in
diezelfde periode wordt gepland. Vandaar dat alle
betrokken partijen hier met flexibiliteit en creativiteit
naar willen kijken. Dat past ook bij de aard van het
evenement, aangezien het uitgangspunt van Radio 4
is dat het concert gratis toegankelijk moet zijn – en
daarmee ook gedeeltelijk ander en nieuw publiek
trekt – en in een stemmige kerk moet plaatsvinden,
waardoor zeer groot bezet repertoire voor orkest en
koor samen afvalt. Momenteel wordt onderzocht of er
naast de Elias in het Vrijdagconcert in 2016 een barok
of klassiek ensemble uit het RFO kan worden geformeerd om medewerking te verlenen aan het Radio 4
Kerstconcert op zondag 18 december 2016. Het jaar
daarop zijn wellicht het GOK (dat een relatief kleine
bijdrage levert aan Beethoven IX in het Vrijdagconcert)
en een deel van het orkest beschikbaar.
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Bijlage III.
Beknopte verkenning van
de wereld om SOM heen
Andere, nader te bepalen initiatieven van Radio 4,
waarbij op vergelijkbare wijze Radio 4, de omroepen
en de omroepensembles elkaar inhoudelijk kunnen
versterken, zullen zoveel mogelijk dezelfde ‘voorkeursbehandeling’ krijgen als het Radio 4 Kerstconcert.
Eenzelfde bijzondere status heeft het speciale AVROTROS TV-zomerconcert, dat de omroep jaarlijks vanaf
2017 met de SOM wil gaan organiseren, al dan niet in
samenwerking met het festival Wonderfeel. Details
hierover zijn nog niet bekend, maar worden momenteel door de SOM en de AVROTROS besproken. Het
belang voor het Radio Filharmonisch Orkest en het
Groot Omroepkoor is natuurlijk meer dan duidelijk,
zeker gezien het feit dat de Matineeconcerten niet
meer voor tv worden geregistreerd en de omroepensembles dus minder zichtbaar zijn geworden op de
tv-kanalen van de Publieke Omroep.

zakelijke
condities

trends in de
samenleving

Stichting
Omroep
Muziek

publieke
omroep

de wereld van
de liefhebber

Samen met management en medewerkers van de
SOM is als basis voor het Meerjarenbeleidsplan een
beknopte verkenning uitgevoerd van enkele belangrijke ontwikkelingen. Zonder volledig te kunnen zijn,
bepalen hier genoemde ontwikkelingen de keuzes die
de SOM kan of moet maken.
Trends in de samenleving – de wereld van de liefhebber
De samenleving wordt sneller en digitaler, wat invloed
heeft op de manier waarop klassieke muziek wordt
beleefd en beluisterd. Aantal en vorm van publiekskanalen en platforms nemen toe en differentiëren,
waarbij het publiek steeds meer bestaat uit deelgroepen, die specifiek moeten worden bereikt.
Duidelijk waarneembaar is een grote en stijgende
waardering voor interactie en live uitvoering; fysiek
concertbezoek, maar ook in virtuele context. Ook
speciale uitvoeringen van bijzonder repertoire
kunnen rekenen op actieve belangstelling. Tegelijk is
er de wereld van ‘snel en gemakkelijk’: door digitale
content in stukjes beschikbaar te stellen (vergelijk de
‘snackable content’ op sites als Blendle), blijkt extra
vraag en belangstelling aan te boren. Opvallend is dat
beide trends meer samenkomen en dat mensen op
zoek gaan naar persoonlijke identificatie bij merken
en organisaties. Liefhebbers hechten, misschien wel
meer dan vroeger, aan kwaliteit, bezieling en inspiratie. Zij waarderen een onderscheidend repertoire
en zijn geïnteresseerd om met gelijkgezinden op een
bijzondere manier muziek te beleven. Van een uitvoerende instelling worden innovatie en trendsettende
programmering gevraagd.
De orkesten richten zich de laatste jaren meer op
projecten in lokale gemeenschappen, met educatieprojecten, wijkgerichte activiteiten en bijzondere
concerten. Dat levert veel waardering op, een orkest
kan op die manier het weefsel van de samenleving
versterken.
De SOM is gevestigd in Hilversum, waar de maatschappelijke functie van het Muziekcentrum van
de Omroep in de gemeente toeneemt. Er wordt
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samengewerkt met bedrijven en hogescholen, er
worden concerten gegeven en er vindt amateurkunstbeoefening plaats. In de gemeente Hilversum heeft
het SOM-gebouw een iconische waarde, met allerlei
mogelijkheden die meer te benutten.19
Er is echter slinkende politieke steun voor klassieke
muziek, als reactie op de trend in de samenleving die
ook waarneembaar is in de opvoeding van de jeugd.
Dit blijkt onder meer uit rigoureuze beperking van de
middelen voor muziekeducatie en het minimaliseren
van klassieke muziek op de basisschool en in het
voortgezet onderwijs. Het is een bedreiging voor de
toekomst; de jeugd komt niet meer vanzelf en laagdrempelig in contact met de klassieke traditie en is op
de eigen sociale context aangewezen.
De binding met het publiek van de toekomst komt
daarmee in het geding, juist omdat het draagvlak
breder moet zijn dan de doelgroep van 50+. Positief is
dat het actief stimuleren van participatie en gemeenschapszin juist meer politieke steun krijgt. Dit biedt
kansen in het verbreden en opbouwen van publiek en
community’s, ook voor de klassieke traditie. Verder
blijkt er bij jongeren wel degelijk interesse voor klassieke muziek; juist door hun relatieve onbekendheid
ermee staan zij er open tegenover.
Nieuwe initiatieven zoals Meer Muziek in de Klas,
gefinancierd door Joop van den Ende en actief ondersteund door koningin Maxima, zijn ontwikkelingen
die zeer positief zijn voor de toekomst van klassieke
muziek.
In de samenleving is er een stijgende vraag naar
emotie en herkenbare ‘helden’, inleefbare verhalen
en community’s van gelijkgestemden. Mediapartners
vertellen vaker verhalen via herkenbare identiteiten
(bijvoorbeeld Podium Witteman en De Tiende van Tijl)
en de festivaltrend vol cultuurbeleving en gezamenlijkheid schept kansen en biedt nieuwe podia. De
vergrijzing van de Nederlandse bevolking is zowel
bedreiging als evidente kans: het aantal 50-plussers dat tijd, geld en interesse voor klassieke muziek
heeft, is stijgende. Over het geheel genomen is er een
constant volume van belangstelling. Het Sociaal en
Cultureel Planbureau constateert de afgelopen jaren
een vrijwel gelijkblijvend aandeel en bereik voor klassieke muziek.20
Ontwikkelingen in de publieke omroep en de media
Veranderingen in het omroepbestel raken de SOM. ‘Het
publiek voorop’, het Concessiebeleidsplan 2016-2020
van NPO, formuleert een goede basis om als omroeporkest en -koor bij te dragen aan de ambitie van de

publieke omroep:
“Pluriform en eigentijds, onafhankelijk en aantrekkelijk. Maar ook: herkenbaar en relevant. Dat zijn
onze kenmerken. En die houden we. Niet om stil te
blijven staan, maar om vooruit te komen. Want als we
ook in de toekomst onze programma’s willen maken
voor ons publiek, dan moeten we in staat zijn om
onze eigen plek te veroveren en te behouden in een
sterk veranderende wereld, in een snel veranderend
medialandschap. Een omgeving waarin digitalisering,
internationalisering en commercialisering de boventoon voeren. Dat is onze ambitie… De kunst is om
al onze creatieve en innovatieve kracht en al onze
bestuurlijke en organisatorische macht te bundelen
richting een constructieve, creatieve, crossmediale
toekomst.”21
De digitale revolutie raakt alle facetten van de
branche. De innovatie gaat adembenemend snel en
de podiumkunstensector zoekt naar nieuwe vormen.
Waar het aanschouwen van kunsten van alle tijden
is, veranderen de omstandigheden waaronder die
kunsten worden gemaakt of geconsumeerd. De
samenwerking met omroepen, podia en maatschappelijke geledingen zal zich in die richting proactief
moeten ontwikkelen.
De zakelijke condities
De laatste jaren zijn budgetten en subsidies sterk
verminderd. Deze zullen de komende jaren nog onder
druk blijven staan. De voorwaarden voor kunst in de
publieke ruimte zijn ongunstiger geworden, dus er zal
zakelijk een scherpe koers moeten worden gevaren
om de eindjes aan elkaar te knopen. Focus op eigen
inkomsten, fondsen- en sponsorwerving en daarmee
de afhankelijkheid verkleinen, is een belangrijke
nevenstrategie.

19

Kenschets Hilversum 2010-2030.

20

Sociaal en Cultureel Planbureau, ‘De sociale staat van Nederland - 2015’, Den Haag december 2015

21

‘Het publiek voorop: Concessiebeleidsplan 2016-2020’, NPO 15 juni 2015, p. 6 en 13 e.v.
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Bijlage IV. Kwantitatieve gegevens series en ensembles
In het huidige meerjarenplan werden en worden de volgende kwantitatieve prestaties gerealiseerd.

Radio Filharmonisch Orkest

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Aantal uitvoeringen

60

56

59

61

83

72

74

Bestaat uit:

Vrijdag van Vredenburg/
AVROTROS Vrijdagconcert

2011-2012 2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

30

29

Totaal aantal concerten

32

33

30

30

30

Totaal aantal bezoekers

32.645

27.568

28.261

28.464

34.027

1.020

835

942

949

1.134

NTR ZaterdagMatinee

16

16

18

16

18

17

16

AVROTROS Vrijdagconcert

13

13

14

16

19

18

16

6

6

8

11

12

11

13

DNO

7

0

0

0

0

0

0

Luistertijdaandeel (%)

2,8

2,6

2,9

2,5

3,5

Kamermuziek

5

4

4

0

0

1

0

Bereik

65.000

55.000

60.000

50.000

65.000

Internationaal

2

3

1

2

5

5

4

Aantal concerten:

Magische Muziekfabriek/Edu. concert

5

5

6

3

3

0

0

RFO

14

13

14

16

18

17

16

Lunchconcerten

0

0

0

5

6

5

9

GOK

8

8

10

9

11

10

9

Overige/derden

6

9

8

8

20

13

14

2

2

13

17

14

4

2

1

12

11

10

11

2011-2012 2012-2013

2013-2014

AVROTROS Zondagochtendconcert

Cd-opnamen
Groot Omroepkoor

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Aantal uitvoeringen

46

44

38

38

47

46

42

10

9

9

8

7

10

8

AVROTROS Vrijdagconcert

8

8

7

9

12

10

9

AVROTROS Zondagochtendconcert

4

3

3

3

6

5

5

met landelijke orkesten

6

13

11

7

7

7

11

met internationale orkesten / internat.

2

2

0

1

5

3

2

16

9

8

10

10

10

6

1

1

Bestaat uit:
NTR ZaterdagMatinee

Overige/derden
Cd-opnamen

gemiddeld per concert
Luisteraars op NPO Radio 4

RKF (t/m medio 2013)
Gastensembles

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Totaal aantal concerten

Pieces of Tomorrow

2010-2011

5

4

5

Totaal aantal bezoekers

2.930

gemiddeld per concert

586

Aantal concerten:
RFO

5

4

5

GOK

1

1

1

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

15

16

Zondagochtendconcert

2010-2011

2011-2012 2012-2013

Totaal aantal concerten

15

15

16

15

15

Totaal aantal bezoekers

25.683

25.108

23.873

23.085

23.837

1.712

1.674

1.492

1.539

1.589

Luistertijdaandeel (%)

2,4

2,7

2,6

2,6

2,5

Bereik

105.000

110.000

105.000

105.000

100.000

RFO

6

6

8

11

12

11

13

Aantal concerten:

GOK

4

3

3

3

6

5

6

RKF (t/m medio 2013)

7

8

7

Gastensembles

1

1

1

3

2

2

1

NTR ZaterdagMatinee

2010-2011

Totaal aantal concerten

37

Totaal aantal bezoekers
gemiddeld per concert

2011-2012 2012-2013
35

36

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

34

32

32

31

54.641

51.383

53.585

51.710

47.917

1.477

1.468

1.488

1.521

1.497

gemiddeld per concert
Luisteraars op NPO Radio 4

Luisteraars op NPO Radio 4
Luistertijdaandeel (%)

1,9

1,6

1,6

1,4

1,6

Bereik

125.000

115.000

120.000

95.000

105.000

Aantal concerten:

RFO

15

16

17

16

18

17

16

GOK

10

10

8

9

7

10

8

RKF (t/m medio 2013)

13

11

13

9

8

6

17

13

14

14

Gastensembles

50

2010-2011

Stichting Omroep Muziek

Meerjarenbeleidsplan 2016-2020

Bijlage

51

Bijlage V. Algemene gegevens van de aanvrager
Naam instelling
Statutaire doelstelling

Stichting Omroep Muziek
De stichting heeft ten doel:
(i) het in stand houden en doen exploiteren van een omroeporkest en een
omroepkoor;
(ii) het verzorgen van de ‘Levende Muziek-series’ van de landelijke publieke
mediadienst, om aldus een voorname bijdrage te leveren aan de versterking van
de landelijke publieke mediaopdracht zoals geformuleerd in de Mediawet;
(iii) het leveren van een bijdrage aan het klassieke-muziekleven in Nederland in
het algemeen, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Aard van de instelling
Bezoekadres

Productiehuis, ensembles voor de publieke omroep
Muziekcentrum van de Omroep
Heuvellaan 33
1217 JL Hilversum
Postbus 125
1200 AC HIlversum
035-6714100
info@omroepmuziek.nl
www.omroepmuziek.nl

Postadres
Telefoonnummer
Email
Website

Bijgesloten:	
Uittreksel Kamer van Koophandel
Statuten
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Uittreksel Kamer van Koophandel
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