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Voorwoord
Voor u ligt mijn scriptie voor de master Kunstbeleid en –management. Graag spreek ik mijn dank uit aan
mijn scriptiebegeleider Philomeen Lelieveldt, die me heeft uitgedaagd en gestimuleerd om een mij
aansprekend onderwerp te kiezen. Bij het eerste scriptieoverleg waarschuwde ze me dat ze streng zou
zijn, zodat ik alles uit mezelf zou kunnen halen wat in me zit. Door de steun van mijn familie en vrienden
heb ik dat ook met volle overtuiging kunnen doen. Pap, Martijn, Laurien en Reinder: bedankt voor het
kritisch doorlezen van mijn scriptie. Mam en Evelien: bedankt voor dat laatste duwtje in de rug om ook
de laatste puntjes nog goed op de i te zetten.
Achter deze bladzijden zit een groot aantal uren plezier in het schrijven en schaven aan de
verschillende hoofdstukken, genieten met interessante boeken en artikelen en ’s avonds met gefronst
voorhoofd in bed nadenkend wakker liggen. Met het inleveren van deze scriptie heb ik het gevoel dat ik
klaar ben voor de volgende fase in mijn leven. Ik wil graag mijn kennis en enthousiasme gebruiken om
een nieuw en jong concertpubliek te overtuigen van de rijkdom van de klassieke muziek. Ik hoop van
harte dat ik mijn enthousiasme voor het onderzoeksgebied met dit document op u over kan brengen.
‘Come together. Right now.’
John Lennon

Sophie van der Spek

3

Samenvatting
In dit onderzoek is de betekenis van jongerenorganisaties voor orkesten en concertzalen onderzocht.
Hiervoor is de context en de problematiek van het trekken van een jong concertpubliek beschreven, zodat
duidelijk wordt wat jongerenorganisaties kunnen aanpakken voor de instellingen. De doelstelling van het
onderzoek is om een inzicht te bieden in de mogelijkheden van jongerenorganisaties en aanbevelingen te
formuleren voor orkesten en concertzalen.
Uit de meest recente cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat de aanwas van
de nieuwe generaties jongeren achter blijft. Er is sprake van een generatie-effect, dat kan leiden tot een
aansluitingsprobleem wanneer het aantal jonge concertbezoekers blijft afnemen. Het is daarom cruciaal
voor de in stand houding van orkesten en concertzalen om te blijven investeren in een jong publiek.
Wanneer op jonge leeftijd kennis wordt gemaakt met klassieke muziek en de jongeren door hun
omgeving worden gestimuleerd om de muziek te verkennen en te leren waarderen, is de kans groter dat
deze muzikale interesse ook op latere leeftijd behouden blijft. Door educatieve projecten, programmering
en vernieuwingen in marketing en communicatie kan de drempel tot concertbezoek worden verlaagd.
Uit de inventarisatie van het jongerenaanbod van 12 orkesten en 42 concertzalen in Nederland blijkt
dat alle instellingen in een of andere vorm speciale aandacht besteden aan jongeren. 42% van de orkesten
en 64% van de concertzalen bieden eigen kortingsmogelijkheden. Alle orkesten en 30% van de
concertzalen verzorgen educatieve projecten. Een kwart van de orkesten en 29% van de concertzalen
maakt gebruik van een jongerenorganisatie. De jongerenorganisaties verschillen van opzet en aanbod,
maar tonen ook overeenkomsten: een groot aantal biedt met activiteiten een kijkje achter de schermen
(43%) en betrekt jongeren in de organisatie (71%).
De aanpak en visie van drie jongerenorganisaties verbonden aan orkesten en concertzalen uit Londen,
Berlijn en Amsterdam geven een goed beeld van de betekenis van de organisaties voor orkesten en
concertzalen. Zij creëren een win-winsituatie voor enerzijds de instellingen en anderzijds de jonge
concertbezoekers. De lidmaatschapsstructuur stimuleert jongeren tot concertbezoek of betrokkenheid als
vrijwilliger in ruil voor financiële voordelen of exclusieve aanbiedingen en activiteiten.
Door de jongere generatie te bereiken en aan zich te binden, kunnen jongerenorganisaties bijdragen
aan de maatschappelijke relevantie van de orkesten en concertzalen. Ze zijn bovendien van economische
waarde door hun bijdrage aan de verbreding en continuering van het concertpubliek. Door de kwaliteiten
van jongerenorganisaties in te zetten, kunnen de orkesten en concertzalen hun waarde voor jonge
concertbezoekers optimaliseren en stimuleren dat ze komen en blijven komen. Op basis van dit onderzoek
is dan ook aan te bevelen dat orkesten en concertzalen de mogelijkheden onderzoeken om een
jongerenorganisatie op te zetten.
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1 Inleiding
Het is bekend dat, als je tussen je zeventiende en je vijfentwintigste intensief met zo’n
muziekstijl bezig bent, je deze blijft meedragen. Dat verklaart die enorme hoeveelheid
fans van de Beatles en The Rolling Stones, die inmiddels ook de zestig zijn gepasseerd.
De vraag is dus: hoe groot is de wervingskracht van klassieke muziek bij jongeren, en
hoe kun je bereiken dat ze ook die stijl met zich meedragen. 1
Philomeen Lelieveldt
Come together. De titel van dit onderzoek verwijst naar een bekend nummer van The Beatles uit 1969.
Het is een toepasselijke titel voor een onderzoek naar de betekenis van jongerenorganisaties voor orkesten
en concertzalen: jongeren moeten ook naar concerten komen! En samen graag! Want in deze periode van
vergrijzend concertpubliek dreigt een aansluitingsprobleem met de jongere generatie.
De keuze voor een klassiek concert ligt voor een groot aantal jongeren niet voor de hand. De jonge
generatie beschikt anno 2011 over een groot cultureel aanbod bij de keuze voor een avondje uit.
Bovendien heeft de klassieke muziek door de hoge gemiddelde leeftijd van de mede-concertganger een
‘suf’ imago. Onderzoekster Ariane Vervoorn betoogt in haar artikel ‘Onbekend maakt onbemind’ dat de
jongeren tussen jeugd- en volwassenenprogrammering in zitten en niet het gevoel hebben dat
concertzalen er ook voor hen zijn. Orkesten en concertzalen spelen zelf een grote rol in het kweken van
het publiek voor de toekomst, maar verdiepen zich naar haar mening te weinig in de behoeften van de
jongeren om ze te verleiden tot concertbezoek over te gaan. Vervoorn stelt dat de actieve of directe
confrontatie met kunstuitingen de drempel tot cultuurparticipatie kan verlagen. Onbekend maakt immers
onbemind. Concertzalen zouden meer kunnen aansluiten bij de smaak en cultuur van de jongeren. ‘Het is
in het belang van de zalen dat jongeren zich er thuis voelen. Idealiter kan concertbezoek op termijn voor
jongeren een gewoonte worden.’ 2
In zijn advies voor de bezuinigingen in de periode 2013-2016 heeft de Raad voor Cultuur educatie en
deelname van kinderen en jongeren aan uitingen van kunst en cultuur tot een kerntaak verheven.
Instellingen in de nieuwe infrastructuur zijn verplicht om mee te werken aan activiteiten om kinderen en
jongeren te bereiken en culturele participatie te stimuleren. ‘Kinderen ontwikkelen daardoor vaardigheden
die van groot belang zijn voor een onderzoekende houding, onontbeerlijk in de kennissamenleving.’ 3 De
grote vraag blijft: hoe wordt de klassieke muziek voor de jongeren aantrekkelijk? Op welke manier
kunnen de orkesten en concertzalen ervoor zorgen dat de aanwas van jong publiek weer toeneemt and
that they come together?
1

Philomeen Lelieveldt in Adema 2010: 29.
Vervoorn 2003: 96.
3
Raad voor Cultuur 2011: 15.
2
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De uitdaging voor de orkesten is om zowel het trouwe publiek te behouden, als een jonger en cultureel
diverser publiek te trekken. 4 De Raad pleit in zijn advies Innoveren, vitaliseren! in 2010 voor een
innovatief, cultureel ondernemerschap van de orkesten. Orkesten moeten met hun tijd meegaan om ook de
jonge generatie te bereiken en aan zich te binden. De Raad adviseert om de samenwerking tussen de
orkesten te stimuleren, zodat orkesten samen de uitdagingen aan kunnen pakken, mede in een
internationaal verband. 5 ‘Onderlinge samenwerking, kennisdeling en allianties met (culturele) instellingen
leiden tot efficiency en kwaliteitsverbetering in werkwijze, ontwikkeling en aanbod van symfonische
muziek.’ 6

Diverse orkesten bieden kortingsmogelijkheden en experimenteren inmiddels met de inzet van nieuwe
media, educatieve projecten en alternatieve concertvormen. Enkele orkesten en concertzalen in Nederland
maken gebruik van aan hen verbonden jongerenorganisaties zoals ‘jonge vrienden’-verenigingen of
initiatieven ‘voor en door jongeren’ om extra aandacht te besteden aan het jonge concertpubliek. 7
In de kunstmarketing- en cultuurbeleidliteratuur zijn veel onderzoeken gewijd aan de verklaring en
oplossing van het gebrek aan jong publiek. Er bestaat echter weinig tot geen literatuur die specifiek
gericht is op de betekenis van jongerenorganisaties voor de kunst- en cultuursector. Om een inzicht te
krijgen in de mogelijkheden om de jonge generatie te bereiken, is het relevant om de werking en visie van
deze organisaties te onderzoeken. De doelstelling van dit onderzoek is dan ook om inzicht bieden in de
mogelijkheden van jongerenorganisaties binnen de context en problematiek van de zoektocht naar een
jong publiek. Daarnaast wil ik aanbevelingen formuleren voor orkesten en concertzalen om een jong
publiek te bereiken en aan zich te binden.

1.1 Onderzoeksvragen en ‐methode
Naar aanleiding van de probleem- en doelstelling van dit onderzoek heb ik de volgende onderzoeksvragen
geformuleerd:

Wat is de betekenis van jongerenorganisaties voor orkesten en concertzalen?
-

Wat is het belang van de huidige generatie jongeren voor orkesten en concertzalen?

-

Hoe kunnen orkesten en concertzalen een jong publiek aantrekken en behouden?
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Raad voor Cultuur 2010: 3.
Ibid.: 26-29.
6
Ibid.: 26.
7
Zie bijlage 1 voor een overzicht van het jongerenaanbod van orkesten en concertzalen.
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-

Op welke manier kunnen jongerenorganisaties een jong publiek trekken naar en verbinden aan
de orkesten en concertzalen?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is een bronnenonderzoek verricht en aangevuld met drie case
studies naar jongerenverenigingen. Ook is het jongerenaanbod van de Nederlandse orkesten en
concertzalen geïnventariseerd. In het bronnenonderzoek zijn inzichten uit de onderzoeksgebieden kunsten cultuurbeleid, musicologie, sociologie en kunstmarketing gecombineerd. Deze multidisciplinaire
aanpak maakt het mogelijk om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van de problematiek van het
trekken van een jong concertpubliek.
Door middel van een onderzoek naar de informatie op de websites van de orkesten en concertzalen is
geïnventariseerd wat de instellingen jongeren anno 2011 te bieden hebben. Hierbij is een onderscheid
gemaakt tussen educatieve activiteiten, kortingsmogelijkheden en verschillende vormen van
jongerenorganisaties. Omdat er geen vaste definitie bestaat van het begrip jongerenorganisatie, heb ik in
dit onderzoek een zo breed mogelijke definitie van het begrip ‘jongerenorganisatie’ gehanteerd: van
zelfstandige verenigingen verbonden aan de concertzalen en orkesten tot initiatieven ‘voor en door
jongeren’ vallend binnen afdelingen van de instellingen.
In de case studies licht ik de aanpak en visie van drie jongerenorganisaties toe: Pulse Student
Ambassadors van het London Symphony Orchestra (LSO), de Junge Freundeskreis van het Berliner
Philharmoniker en de grootste ‘jong publiekvereniging’ van Nederland: Entrée, verbonden aan Het
Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO). Informatie van de websites en interne
documenten is aangevuld met een gestructureerd diepte-interview met een medewerker van elke
jongerenorganisatie, om de aanpak en visie van de jongerenorganisaties helder in beeld te krijgen.
Ik heb gekozen voor een internationaal perspectief van de case studies, omdat de activiteiten van de
Junge Freundeskreis en Pulse een interessante aanvulling bieden op de werkwijze van Nederlandse
jongerenorganisaties verbonden aan orkesten of concertzalen.

1.2 Leeswijzer
Na dit eerste hoofdstuk waarmee deze scriptie ingeleid wordt, geeft het tweede hoofdstuk de context van
het onderzoeksgebied weer. In het hoofdstuk beschrijf ik de huidige situatie van toenemende vergrijzing
en de noodzaak en problematiek van orkesten en concertzalen om een jong publiek te trekken. Aan de
hand van theorieën over de invloeden op de ontwikkeling van smaak en waardering voor klassieke
muziek en de eigenschappen die worden toegeschreven aan de huidige generatie jongeren, geef ik een
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inzicht in de kenmerken van de huidige jongeren en het belang van deze generatie voor orkesten en
concertzalen.
In het derde hoofdstuk belicht ik de discussie rondom de huidige strategieën om een jong publiek te
trekken. Aan de hand van verschillende visies en voorbeelden uit het veld zet ik de mogelijkheden en
beperkingen onder elkaar van muziekeducatieve projecten, alternatieve concertvormen en marketing en
communicatie om de drempel tot concertbezoek te verlagen. Ook besteed ik aandacht aan de theorie van
Miranda Boorsma over het bereik van de optimale klantwaarde voor culturele instellingen en hun
bezoekers. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk is gewijd aan het principe ‘jongerenorganisatie’ en de
manieren om concertbezoekers te behouden en ze meer bij de instelling te betrekken. In deze paragraaf
verklaar ik de werking van jongerenorganisaties aan de hand van de theorie van socioloog Marike
Kuperus over de implicaties van een lidmaatschap en noem ik diverse voorbeelden van activiteiten om de
betrokkenheid te verhogen.
Het vierde hoofdstuk bevat mijn onderzoek naar het jongerenaanbod van de Nederlandse orkesten en
concertzalen en de drie case studies van Entrée, Pulse en Junge Freundeskreis. Op basis van de gegevens
van de inventarisatie en de case studies creër ik een beeld van de algemene functie, activiteiten en
doelstelling van bij orkesten en concertzalen betrokken jongerenorganisaties.
In het laatste hoofdstuk presenteer ik ten slotte de conclusie van de scriptie, waarin de
onderzoeksvragen worden beantwoord en aanbevelingen worden gedaan aan orkesten en concertzalen.
Afsluitend zijn aanbevelingen geformuleerd voor verder onderzoek.
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2 De jonge generatie
In dit hoofdstuk beschrijf ik het belang van de jonge generatie voor orkesten en concertzalen.
Onder jongeren wordt over het algemeen de leeftijdsgroep 15 tot 25 jaar verstaan. Volgens Europese
regelgeving is daar in 2006 ook de groep young professionals van 25 tot 30 jaar aan toegevoegd. 8 De
huidige jonge generatie wordt over het algemeen gedefinieerd als de generatie jongeren geboren in het
laatste decennium van de twintigste eeuw. 9
De eerste paragraaf weidt uit over de huidige situatie van toenemende vergrijzing en de noodzaak
voor orkesten en concertzalen om een jong publiek aan te trekken. Ook wordt ingegaan op de verschillen
tussen de huidige jonge generatie en vorige generaties, waardoor een aansluitingsprobleem dreigt te
ontstaan. In paragraaf 2 beschrijf ik de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van smaak en
waardering van klassieke muziek. De derde paragraaf behandelt ten slotte de specifieke kenmerken van
de huidige generatie jongeren, om een inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de jonge
concertgangers van nu.

2.1 Een aankomend aansluitingsprobleem
De gang naar de klassieke concertzaal lijkt niet meer zo vanzelfsprekend als dertig jaar
geleden. Hoewel het bezoek aan klassieke concerten tussen 1995 en 2007 relatief stabiel
bleef, lijkt in Nederland, net als in andere landen, sprake van een stagnerende aanwas
onder jongere concertbezoekers. Gecombineerde gegevens van het SCP laten zien dat er
sprake is van generatie-effecten in het concertbezoek aan klassieke concerten die er toe
leidden dat de gemiddelde leeftijd van klassieke concertbezoekers in de periode 1995 tot
2007 sterk is toegenomen. 10
Raad voor Cultuur
De Raad voor Cultuur schetst de ontwikkelingen van het concertpubliek in haar advies Innoveren,
vitaliseren! voor het orkestenbestel in 2010. De Raad baseert zich op de gegevens van het onderzoek van
Thomas Hamann, dat een stagnatie in de aanwas van jonge concertbezoekers aantoont. Een belangrijke
bron voor Hamann’s onderzoek is de database van het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek
(AVO) dat sinds 1979 vierjaarlijks wordt uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 11
Door middel van een enquête onder de Nederlandse bevolking van zes jaar en ouder zijn gegevens
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EU ‘Youth in Action’ programme 2006: www.europa.eu.
Spangenberg en Lampert 2009: 56 en Boschma en Groen, 2010: 15.
10
Raad voor Cultuur 2010: 11.
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Van den Broek, De Haan en Huysmans 2005: 6.
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verkregen over het gebruik van een groot aantal maatschappelijke en culturele voorzieningen door de
Nederlandse bevolking. 12 Afbeelding 1 toont een overzicht van de AVO-gegevens uit 1987, 1995 en 2003
over de concertbezoekers per generatie. (zie volgende pagina)
SCP-onderzoekers Van den Broek, De Haan en Huysmans beschrijven in hun onderzoek
Cultuurminnaars en cultuurmijders uit 2005 op basis van de AVO-gegevens de belangstelling voor
concertbezoek als een omgekeerde U-curve, waarbij de piek op steeds latere leeftijd komt te liggen.
De belangstelling voor klassieke muziek vormt naar leeftijd gezien (...) een omgekeerde
U-curve, waarbij dit keer de piek later in de levensloop ligt, namelijk in de leeftijd van
50-64. De laatste peiljaren kende de leeftijdsgroep 65-79 jaar de op een na hoogste
proportie concertgangers, en de 80-plussers de op twee na hoogste. Het zwaartepunt van
het bezoek aan klassieke concerten kwam gaandeweg wat later in de levensloop te liggen,
wat zich uit in een zekere vergrijzing van de belangstelling. 13
De AVO-cijfers in afbeelding 1 tonen de verhoging van de gemiddelde leeftijd van de concertbezoekers
naar 55-60 jaar en een afname van het percentage jongeren dat concerten bezoekt. De gecombineerde
gegevens van de jongeren van 14-29 jaar tonen een daling van 17% naar 13,4%. Bovendien blijft het
concertbezoek van de jongere generaties ook in de loop van de jaren laag. Het concertbezoek van de
jongste generatie in 1987 is in 2003 nauwelijks toegenomen, in tegenstelling tot de leeftijdsgroep 46-53
uit 1987, waarbij het percentage concertbezoekers door de jaren heen is blijven stijgen.
Deze data zijn ook gebruikt door professor muziekpedagogiek Heiner Gembris in zijn artikel over de
ontwikkelingsperspectieven van klassieke concerten. Gembris benadrukt dat de vergrijzing van het
publiek zorgelijk is: de gemiddelde leeftijd van het concertpubliek is de afgelopen twintig jaar driemaal
sneller gestegen dan de gemiddelde leeftijd van de Duitse bevolking. Volgens een computersimulatie uit
2005 van Thomas Hamann heeft dit in de komende dertig jaar een daling van 36% van het concertpubliek
als consequentie. 14
De afname van het percentage jonge concertbezoekers lijkt verband te houden met de ontwikkeling
van de generaties in de afgelopen periode. Het generatie-effect is het nieuwste inzicht op de afname van
het jonge concertpubliek. In zijn masterscriptie Een grijs publiek of een onbekend publiek? uit 2010 heeft
Michaël Neuburger diverse onderzoeken en cijfers uit de afgelopen decennia over de ontwikkelingen van
het concertpubliek onder elkaar gezet. Hij beschrijft dat al in 1975 door Otto Valkman en Tony Jansen
een vergrijzing van het concertpubliek wordt aangetoond. In hun onderzoek stellen zij voorzichtig dat de
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Van den Broek, De Haan en Huysmans 2005: 105.
Ibid.: 50.
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Afbeelding 1. Overzicht concertbezoekers per generatie, in percentage van de Nederlandse bevolking. 15

15

AVO-cijfers uit 1987, 1995 en 2003 naar Hamann 2008: 202 (zoals weergegeven in Neuburger 2010: 14).
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jongeren met de platenhandel en popmuziek een alternatief gevonden lijken te hebben voor de klassieke
muziek. Er is in 1975 echter nog te weinig onderzoek gedaan om hier directe conclusies aan te
verbinden. 16 Het onderzoek van Valkman en Jansen wijst al in de richting van een generatieconflict, maar
dit wordt door latere onderzoeken nog niet direct overgenomen. Neuburger beschrijft dat voor
verklaringen van de afname vaak wordt gewezen op de invloed van de levensfase: aanvankelijk is de
theorie dat concertbezoek vanzelf toe zou nemen naarmate de jongeren ouder worden. 17
Nu blijkt uit de cijfers dat de nieuwe generaties jongeren ook op oudere leeftijd achter blijven in
aanwas. De grote groei van het aantal ouderen zou te maken kunnen hebben met de toenemende
mobiliteit van ouderen, maar feit blijft dat het percentage jonge concertbezoekers daalt. Er kan worden
aangenomen dat er sprake is van een generatie-effect, dat kan leiden tot een aansluitingsprobleem
wanneer het aantal jonge concerbezoekers blijft afnemen. Doordat de generaties jongeren minder in
aanraking komen met klassieke muziek, zou de kennis van en waardering voor deze kunstvorm kunnen
afnemen. Hun belangstelling voor concertbezoek kan zo ook op latere leeftijd achterblijven. 18
De nieuwe mogelijkheden van de huidige tijd zouden volgens de Raad voor Cultuur het tij kunnen
doen keren. De mogelijkheden om naar klassieke muziek te luisteren zijn de afgelopen jaren door de
technologische ontwikkelingen in de nieuwe media toegenomen: jongeren kunnen nu Bach downloaden
op hun iPod of virtueel een concert bijwonen via internet. 25% van de bevolking luistert via radio en
televisie naar klassieke muziek, waarbij het groeiende aantal luisteraars via internet nog niet is
meegerekend. 19 Om de jonge generatie te bereiken zouden dus nieuwe technologische toepassingen
kunnen worden ingezet, maar de vraag blijft: ‘hoe groot is de wervingskracht van klassieke muziek bij
jongeren, en hoe kun je bereiken dat ze ook die stijl met zich meedragen.’ 20

2.2 De ontwikkeling van smaak en waardering voor klassieke muziek
Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op het concertbezoek van jongeren en de ontwikkeling
van smaak en waardering voor klassieke muziek. Door diverse onderzoeken worden deze ingedeeld in
invloeden uit de omgeving en de invloed van de levensfase en opleiding van de jongere.

16

Valkman en Jansen 1975: 51-59 in Neuburger 2010: 32.
Neuburger 2010: 63.
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1. Omgeving
De ouderlijke macht en de sociale omgeving waarin de jongere opgroeit, zijn van invloed op de
ontwikkeling van culturele participatie. Hugo de Jager maakt in zijn proefschrift Cultuuroverdracht en
concertbezoek uit 1967 een onderscheid tussen primaire en secundaire muzikale socialisatie. Onder
primaire socialisatie verstaat hij het meekrijgen van kennis van en ervaringen met muziek vanuit het
ouderlijk huis. Secundaire socialisatie ontstaat wanneer de jongere via andere wegen kennismaakt met
muziek. 21
Door de geraadpleegde onderzoeken wordt een verschillend gewicht toegekend aan de invloed van de
verschillende omgevingsfactoren. Ineke Nagel, die in 2004 een onderzoek heeft uitgevoerd naar
cultuurdeelname gedurende de levensloop, beschrijft een lange onderzoekstraditie binnen de sociologie
waarin cultuurparticipatie is onderzocht als onderdeel van het ongelijkheidsprobleem.

Deze onderzoeksuitslagen suggereren enerzijds dat de cultuurparticipatie voor een
belangrijk deel tot stand komt in de (vroege) jeugd, met name in het ouderlijk milieu, en
daarna niet veel meer verandert. Anderzijds zijn er bevindingen die wijzen op een
dynamischer verloop van de cultuurparticipatie onder invloed van factoren buiten het
ouderlijk milieu. Dat zich ook onafhankelijk van het ouderlijk milieu verschillen
voordoen naar opleidingsniveau en er effecten zijn aangetoond van culturele instructie in
het onderwijs wekt de indruk dat cultuurparticipatie ook in het onderwijs kan ontstaan. 22
Hugo de Jager is één van de eersten die het belang van het ouderlijk milieu benadrukt voor
cultuurdeelname. 23 Het moment en de manier waarop de jongere kennis maakt met klassieke muziek is
volgens De Jager doorslaggevend voor de houding van de jongere ten opzichte van muziek en
concertbezoek. Uit zijn onderzoek komt naar voren dat primair gesocialiseerden vaker naar concerten
gaan en ook meer kennis hebben van muziek. Secundair gesocialiseerden lijken door een relatief gebrek
aan muzikale kennis eerder voor populaire en ‘lichtere’ concertseries te kiezen, ‘doch ook door een
(sociaal) element van 'sfeerschroom': een zich op 'deftige' concerten (nog) niet helemaal thuis voelen.’ 24
Uit het meer recente onderzoek van Nagel komt naar voren dat er een verhoogde kans is op
concertbezoek als er op jonge leeftijd kennis wordt gemaakt met deze cultuurvorm. Essentieel is naar haar
mening de rol van het ouderlijk milieu. Haar onderzoeksresultaten onderschrijven deze stelling: jongeren
die uit cultureel actieve gezinnen komen, bezoeken vaker musea en podiumkunsten dan leeftijdsgenoten
van wie de ouders minder cultureel actief zijn. 25
Van der Hoeven maakt in 2005 een vergelijking tussen het cultuurbestel in Nederland en Vlaanderen,
maar kan op basis van de resultaten geen eenduidige uitspraken doen over de invloed van het binnen- en
21
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buitenschools cultuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen op de interesse van jongeren voor traditionele
cultuuruitingen. 26 Een recenter onderzoek uit 2010 naar de effecten van het vak CKV1 op de
cultuurdeelname van leerlingen geeft inmiddels meer uitsluitsel over de vermeende invloed van
cultuuronderwijs. Uit het onderzoek van Ineke Nagel, Marie-Louise Damen en Folkert Haanstra blijkt dat
het vak CKV1 geen invloed heeft op de culturele participatie en houding tegenover cultuur in de 2 tot 6
jaar na het volgen van de cursus. Dit resultaat is gelijk voor leerlingen uit een cultureel actieve en minder
actieve omgeving. Het onderzoek biedt echter geen uitsluitsel over de effecten van cultuureducatie op nog
langere termijn. Hiervoor is nog verder onderzoek nodig. 27

2. Educatieniveau
De Franse socioloog Bourdieu legt in 1984 een verband tussen de cultuurdeelname en de sociale ‘klasse’
van het publiek. Interesse voor muziek zou een hoge sociale en intellectuele achtergrond vereisen.
Vanwege de bijzondere condities van de kunstvorm is het luisteren naar muziek naar zijn mening de
meest exclusieve en abstracte vorm van cultuurdeelname. Geen enkele vorm van cultureel gedrag zou
daarom zo onfeilbaar de klasse van het publiek kunnen aantonen als muziek. 28
Bourdieus omschrijving van muziek en de vermeende samenhang met sociale en intellectuele
achtergrond is nog altijd actueel. De Haan en Knulst beschrijven in hun onderzoek Het bereik van de
kunsten dat onderzoeken naar cultuurparticipatie steeds weer aantonen dat niet alle bevolkingsgroepen in
gelijke mate betrokken zijn bij cultuur. De oververtegenwoordiging van hoger opgeleiden leidt tot de
conclusie dat het opleidingsniveau invloed heeft op de culturele competentie en cultuurparticipatie.
Personen met een meer dan gemiddelde competentie zouden ‘meer culturele kennis hebben en ook de
gedragscodes in culturele instellingen beter beheersen dan personen met geringe culturele competentie.’ 29
De gegevens van De Haan en Knulst onderschrijven deze aanname. 30 Ook de onderzoeksresultaten
van Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars in 2009 bevestigen dat hoger opgeleiden cultureel
actiever zijn dan lager opgeleiden. De onderzoekers stellen dat inmiddels ‘welhaast van een sociale
wetmatigheid gesproken kan worden.’ 31 Belangrijk hierbij blijft de socialisatie vanuit het ouderlijk huis.
‘Als culturele belangstelling mede in het ouderlijk milieu wordt overgedragen, is het des te opvallender
dat het cultuurbezoek onder de huidige scholieren hoger is dan voorheen. Vraag is dan wel in hoeverre
deze participatie kan beklijven als zij eenmaal van school af zijn.’ 32
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De culturele competentie hangt behalve het niveau van de opleiding ook samen met het beoefenen
van kunstvakken, zoals het bespelen van een instrument of de betrokkenheid bij cultuureducatieve
projecten. 33 Heiner Gembris haalt in zijn artikel over publieksontwikkeling voor de klassieke muziek het
belang van de amateurkunst aan voor de ontwikkeling van belangstelling voor concertbezoek op jonge
leeftijd. Het zelf bespelen van een instrument is de meest actieve vorm van cultuurparticipatie, die een
hechte verbinding met muziek tot stand brengt. Hij stelt dat amateurs zodoende een geïnteresseerde groep
potentiële concertbezoekers vormen. 34
Ook de Duitse socioloog Thomas Hamann benadrukt in zijn onderzoek Cultural dynamics de invloed
van culturele competentie op concertbezoek. Hij benoemt de invloeden op de ontwikkeling van interesse
in klassieke muziek in de socialisatiefase dan ook als volgt: instrumentbeoefening, receptie van klassieke
muziek en participatie in muziekeducatie. 35
Een kleinschalig onderzoek naar de effecten van een muziekeducatieproject uit 2001 toont dat
leerlingen op HAVO/VWO niveau eerder geneigd zijn waardering te tonen voor klassieke muziek dan
VMBO leerlingen. Dit zou komen door de meer intellectuele instelling van de hoger opgeleiden,
tegenover de meer praktische instelling van de lager opgeleiden. Een hogere waardering zou de kans op
een attitudeverandering ten opzichte van klassieke muziek vergroten. 36 Dit leidt tot de aanname dat een
grotere culturele competentie door middel van opleidingsniveau en muziekeducatie de kans op
concertbezoek verhoogt.

3. Levensfase
Ontwikkelingspsycholoog Rainer Dollase stelt in zijn artikel Mit 25 ist alles vorbei uit 1992 dat de
jongere in de leeftijd van 10-25 jaar zich in een fase bevindt die van grote invloed is op de ontwikkeling
van de muzikale smaak. Deze periode noemt hij zodoende de Musikphase. Deze fase start met de
Anstiegphase (10-16 jaar), waarin de interesse voor muziek sterk toeneemt en de jongeren muziek
beleven op een directe, fysieke en emotionele manier. In de navolgende fase (Plateauphase,16-25 jaar)
verdiepen jongeren hun kennis over muziek en gaan zij op zoek naar de betekenis en de achtergronden
van de muziek. De invloed van vrienden wordt in deze fase groter. Jongeren discussiëren met elkaar over
muziekstijlen en uitvoeringen en krijgen de mogelijkheid op hun eigen manier de muziek te waarderen.
Bovendien worden jongeren op deze leeftijd over het algemeen meer vrijgelaten in de
vrijetijdsbesteding. 37
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De door Dollase benoemde Musikphase wordt door De Haan en Knulst ook wel aangeduid als de
socialisatiefase: de fase waarin door invloed van de sociale omgeving bepaalde gewoontes en interessen
ontwikkelen. De Haan en Knulst beschrijven dat de socialisatiefase bepalend is voor de ontwikkeling van
waardering voor cultuuruitingen. Hierbij breken nieuwe generaties eerder met oude gebruiken of
consumptiegedrag, terwijl ouderen eerder als bewaarders van bestaande patronen beschouwd kunnen
worden. De gegevens uit hun onderzoek onderschrijven de theorie dat ‘personen in het verdere verloop
van hun leven trouw blijven aan de cultuuruitingen en media die zij in hun jeugdperiode (socialisatiefase)
goed hebben leren beheersen, en daarna vervlochten hebben in hun leefpatronen.’ 38
Van der Hoeven verwijst naar de stelling van de onderzoekers Ranshuysen en Ganzenboom uit 1993
dat hoe jonger mensen in aanraking komen met traditionele cultuurvormen, hoe groter de kans is dat ze
hier ook op latere leeftijd in geïnteresseerd zijn. 39 Belangrijk in deze fase is dan ook de invloed van de
omgeving, zoals in de vorige paragraaf is aangeduid. Uit de verschillende onderzoeken kan worden
geconcludeerd dat wanneer jongeren in de Musikphase in aanraking komen met klassieke muziek en door
hun omgeving worden gestimuleerd om deze kunstvorm te verkennen en te leren waarderen – of dat
voornamelijk de ouders, school of vrienden zijn – zij deze muzikale interesse ook op latere leeftijd blijven
behouden.

2.3 De huidige generatie jongeren
De huidige omstandigheden voor cultuurdeelname zijn op het eerste gezicht erg gunstig. Jongeren van nu
gaan langer naar school en krijgen door middel van cultuureducatieve projecten meer dan ooit tevoren de
gelegenheid om een hoog niveau van culturele competentie te bereiken. De huidige jonge generatie groeit
bovendien op in een periode van welvaart, waardoor hen in financieel opzicht weinig beperkingen voor
cultuurdeelname worden opgelegd. Desondanks is de cultuurparticipatie onder jongeren niet toegenomen
en daalt de aanwas van nieuw jong publiek. 40
Frits Spangenberg en Martijn Lampert beschrijven de huidige generatie jongeren in hun boek De
grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders als een dominante aanwezigheid in de
samenleving. De generatie wordt ook wel omschreven als de slimme en sociale Einstein-generatie, die
vol vertrouwen over zichzelf al multitaskend en Facebookend door het leven gaan. 41 Een ander etiket is
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Generatie Y, de opvolger van generatie X: vertroeteld, zelfverzekerd en opgegroeid met grote
technologische vooruitgang. 42
Spangenberg en Lampert hanteren zelf het etiket ‘Grenzeloze generatie’. Volgens de onderzoekers
hebben de jongeren van nu geen grenzen meer en juist hierdoor een verborgen verlangen naar identiteit en
structuur. Plezier hebben en genieten zijn belangrijke doelen in het leven. Jongeren hebben meer
belangstelling voor amusementsprogramma’s en het delen van ervaringen en emoties in een groter
verband dan oudere generaties. Via de mogelijkheden van het internet hebben jongeren meer contacten en
relaties en zijn ze meer zelfgericht. De jongste generatie hecht bovendien veel minder aan traditionele
waarden en normen. 43

Dat de jongste generatie het minst hecht aan tradities is natuurlijk van alle tijden, het
nieuwe is dat de jongeren van vandaag als volwaardige onderhandelingspartners gelden.
Werd hen vroeger met enige regelmaat verteld wat zij wel en niet moesten doen en hoe
zij zich in het openbaar en in bijzijn van anderen dienden te gedragen, tegenwoordig
wordt ze gevraagd wat ze leuk vinden. 44
De jonge generatie is zelfgericht en heeft dankzij de technologische ontwikkelingen zoals de computer en
de mp3-speler op steeds vroegere leeftijd de mogelijkheid om zich terug te trekken in een eigen
smaakuniversum en zich te onttrekken aan de zeggenschap van hun opvoeders. 45 De Haan en Knulst
plaatsen de toegenomen aandacht voor de zelfstandige jeugdcultuur in de context van ‘een mentaliteit
van cultuurrelativisme en een pleidooi voor anti-autoritaire opvoeding’. 46 De hoge kunsten worden niet
langer als bijzonder ervaren en geplaatst in een brede mix van hoge en lage cultuur. De verhoudingen
tussen ouders en kinderen zijn bovendien veranderd. De jongeren worden benaderd als zelfstandige
personen met een eigen mening en een eigen cultuur. Jongeren kampen hierdoor met een ‘beperkter
culturele competentie, een wegebbend respect voor klassieke en intellectuele cultuuruitingen en een
groeiende belangstelling voor de ‘lage’ cultuur. Bovendien zijn de idealen van hun opvoeders ten aanzien
van kunst en cultuur veranderd. 47
De Haan en Knulst verklaren de verminderde cultuurparticipatie onder jongeren onder meer door de
verminderde invloed van de opvoeding en de veranderingen in het onderwijsprogramma. Voor de jaren
zestig wordt in het onderwijs door de aanwezige Bildungsidealen nog bewondering voor de klassieke en
gecanoniseerde cultuur opgewekt. De afgelopen decennia is het onderwijs door de grote groei van het
aantal studenten in het voortgezet onderwijs gedemocratiseerd en is de aandacht voor de klassieke cultuur
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in het curriculum afgenomen. 48 Dit bemoeilijkt de kennismaking met de traditionele cultuurvormen zoals
klassieke muziek.
Door overheid en culturele instellingen wordt ingezet op het bereiken van de jonge generatie door
middel van diverse initiatieven zoals de CJP-pas, de Cultuurkaart en educatieve projecten. Ook wordt
ingespeeld op de mogelijkheden van de nieuwe media. Verondersteld wordt dat het digitaliseren van
cultuur kan leiden tot een groter en nieuw publiek. Via digitale media zouden vooral jongeren kunnen
worden aangetrokken. De huidige generatie jongeren is immers opgegroeid met deze technologische
ontwikkelingen en de digitale dimensie is volledig opgenomen in hun levensstijl. Jongeren luisteren
muziek via hun iPods, zoeken online informatie op over wat hen interesseert en delen wat hen bezig houdt
in digitale netwerken. 49
SCP-onderzoekers Schols, Duimel en De Haan hebben in 2008 de online cultuurparticipatie van
jongeren onderzocht. Door middel van een enquête onder 1600 leerlingen in het voortgezet onderwijs
(12-18 jaar) is een inzicht verworven in het internetgebruik van de jongeren. Hierbij is gebruik gemaakt
van het onderscheid in de drie C’s: Content, Creatie en Contact. De jongeren gebruiken het internet om
informatie op te zoeken, eigen creaties up te loaden en voor communicatie en interactie. 50 Online worden
grote sociale netwerken gevormd, waar veel jongeren actief aan deelnemen door interessante links met
elkaar te delen of hun mening te geven van wat hen bezig houdt. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat
nieuwe media vooralsnog dienen ter ondersteuning of verdieping van de offline culturele activiteiten. De
online cultuurdeelname weerspiegelt over het algemeen de offline cultuurdeelname. 51

De meeste tieners blijken online dezelfde reserve tot traditionele cultuur te kennen als in
het echte leven; internet is geen trigger voor tieners zonder culturele belangstelling. Dat
blijkt zowel uit de informatie die ze online zoeken als uit de onderwerpen die zij met
elkaar bespreken. Wel hebben cultureel geïnteresseerde tieners een extra platform
gekregen om culturele interesses met elkaar te delen. 52

Uit een kleinschalig onderzoek van Wouter Sligter naar jonge ‘culturele omnivoren’ kan worden
geconcludeerd dat klassieke muziek goed zou kunnen passen in de levensstijl van de jonge generatie. 53
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De kunstvorm sluit aan bij het door Spangenberg en Lampert genoemde verborgen verlangen naar
identiteit en structuur en de doelstelling te genieten van het leven. Klassieke muziek is immers een
authentieke vorm van cultuur en levert, naar de woorden van Bourdieu, vermaak en een middel om de
status van de concertbezoeker in de maatschappij uit te drukken.
Uit zijn enquête blijkt dat de jonge concertbezoekers vooral naar concerten gaan om te genieten van
de muziek (73%), om de muziekkennis uit te breiden en de hoge kwaliteit van de dirigent of de musici
(44%) (zie afbeelding 2). Ook vermeldenswaardig is dat 41% optredende familie, vrienden of kennissen
noemt als reden om een concert te bezoeken. Sligter concludeert op basis van deze resultaten dat de jonge
culturele omnivoren concerten bezoeken om te genieten van de muziek en om meer over de muziek te
leren. In de keuze van het concert laten de jonge bezoekers zich leiden door de bekendheid van de musici.

Afbeelding 2. Redenen om klassieke concerten te bezoeken. 54

Uit de onderzoeksresultaten blijkt verder dat de informatievoorziening en promotiecampagnes gericht op
jongeren meer zou kunnen worden aangepast aan de huidige tijd, door meer gebruik te maken van sociale
media. Bovendien is de prijs van grote invloed op de mate van concertbezoek door het vaak niet al te
ruime budget van jongeren. Een gemoedelijke sfeer zou de concertpraktijk ten slotte kunnen verjongen.
64% van de respondenten verwacht een meer gemoedelijke sfeer bij concerten met een alternatieve,
minder stijve, vorm. 41% geeft aan deze vorm aantrekklijk te vinden door de vernieuwende opzet. De
het huidige jonge potentiële concertpubliek. Vanuit dit perspectief worden de resultaten van Sligter dan ook
weergegeven in dit onderzoek.
54
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respondenten verschillen echter van mening over de toegevoegde waarde van bar- en netwerkfaciliteiten
aan de concerten. Het merendeel staat een combinatie van borrelen en luisteren naar muziek tegen, door
het verstoren van de stilte die benodigd is bij het ervaren van de muziek. Respectievelijk 44% en 43%
van de respondenten geeft aan het vervelend te vinden om stiltemomenten en praatmomenten te moeten
afwisselen of er morele problemen mee te hebben dat er door de muziek heen gepraat mag worden. Zoals
Sligter concludeert is de complete beleving van een klassiek concert van cruciaal belang. 55
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3 Aanbod voor een jong publiek
Door sturing op repertoire- en presentatievernieuwing en moderne marketing kunnen
orkesten nieuwe, potentiële publieksgroepen bereiken. Ingrijpen in de presentatie hoeft
geen kwaliteitsverlies te betekenen. Leidraad is hoe het werkt, niet hoe het hoort. 56
Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur gaat uit van een toekomst met meer andersoortige concerten en de inzet van
moderne promotiemiddelen en media. 57 Door andersoortige concerten aan te bieden en de communicatie
aan te passen aan de huidige technologische mogelijkheden zouden orkesten een nieuw en jong publiek
kunnen aantrekken. Ook zouden de orkesten nog meer kunnen inzetten op de actieve cultuurparticipatie
en een samenwerking aangaan met amateurensembles of muziekscholen. 58
Uitgaande van de kenmerken van het jonge publiek zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk,
zou de drempel naar concertbezoek kunnen worden verlaagd door middel van muziekeducatieve
projecten, het experimenteren met nieuwe concertvormen en een vernieuwd marketingbeleid. In dit
hoofdstuk belicht ik aan de hand van deze drie pijlers de problematiek en de mogelijkheden om een jong
publiek te trekken.

3.1 Educatieve projecten
Educatieve projecten begeleiden de concertbezoeker in het omgaan met kunst. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen receptieve en actieve participatie. 59 Bij actieve participatie staat het zelf leren maken van
kunst centraal, bij passieve participatie het leren kijken of luisteren naar kunst. Specialist op het gebied
van kunsteducatie Jan Ensink voegt aan dit onderscheid nog ‘reflectieve participatie’ toe: het leren
beoordelen van kunst en het vormen van een eigen mening over kunst. 60
Muziekeducatie kan worden ingezet voor het bereiken van verschillende doelen. Zoals Eva Stravers
in haar onderzoek Educatie of marketing? opmerkt zijn educatie en marketing twee dicht bij elkaar
liggende middelen om een jong publiek te bereiken. Bij educatieve projecten van orkesten en
concertzalen ligt de nadruk op het begeleiden van het jonge publiek, terwijl marketingconcepten de
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jongere meer proberen te verleiden een concert te bezoeken.61 Beide maken onderdeel uit van de strategie
om de drempel naar concertbezoek voor de jongere te verlagen en cultuurparticipatie te bevorderen.
Uit onderzoek van Philip Fruytier naar de educatieve projecten van Nederlandse orkesten blijkt dat
dergelijke projecten vaak twee op elkaar aansluitende doelen hebben. Enerzijds dragen de projecten bij
aan de commerciële doelstelling een nieuw publiek te creëren, anderzijds streven de orkesten een
educatief en maatschappelijk doel na: de jeugd kennis te laten maken met de wereld en het repertoire van
de klassieke muziek. 62 Van de Nederlandse orkesten en de grote concertzalen biedt de meerderheid dan
ook educatieve projecten en bijzondere concerten aan, vaak in samenwerking met scholen. 63
Het publieksbereik is een belangrijke indicator voor de maatschappelijke relevantie van de orkesten
en concertzalen. 64 Educatieve projecten kunnen een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een nieuw
en jong publiek. Het enthousiasme voor klassieke muziek dat tijdens de projecten kan ontstaan, leidt er
idealiter toe dat de jongeren op latere leeftijd nog eens terugkeren. De educatieve projecten zijn
bovendien van culturele waarde, door de jongeren in te wijden in de cultuur van de volwassenen. De
ontwikkeling van de culturele competenties kan een bijdrage leveren aan de vorming van de waardering
voor klassieke muziek en zo de drempel tot concertbezoek verlagen.
Een pilot-onderzoek van Van Eijck, Van Bree en Derickx in 2010 naar de veranderingen in de
houding en opvattingen van ‘niet-liefhebbers’ ten aanzien van klassieke concerten na concertbezoek
indiceert dat kennismaking met klassieke muziek de drempel naar klassieke concerten inderdaad zou
kunnen verlagen. Een kleine groep volwassenen van rond de 32 jaar, geselecteerd op basis van hun
geringe ervaring met klassieke concerten, is voor het experiment uitgenodigd om twee klassieke
concerten bij te wonen. Voorafgaand aan en na afloop van het concertbezoek is de deelnemers gevraagd
naar hun mening over klassieke concerten. De verwachtingen die de deelnemers over klassieke concerten
hadden, blijken na het experiment bijgesteld.

Achteraf vindt men klassieke concerten gemiddeld minder formeel, minder bestemd voor
oudere mensen, minder moeilijk, en minder iets dat alleen voor echte liefhebbers bestemd
is. Dat deze kenmerken achteraf minder typerend werden gevonden dan vooraf, duidt
erop dat er participatiedrempels zijn weggenomen. 65
De intentie om vaker concerten te bezoeken is niet direct toegenomen, maar de deelnemers hebben wel
genoten van de concerten en een positiever beeld over klassieke concerten ontwikkeld. 66 Hoewel verder
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onderzoek nog benodigt is, laat dit experiment zien dat kennismaking door middel van drempelverlagende
projecten een andere attitude kan opleveren ten aanzien van klassieke muziek en concertbezoek.

Muziekeducatieve projecten bestaan sinds het begin van de twintigste eeuw. De speciale jeugdconcerten
in de beginperiode bestaan voornamelijk uit programmatische muziek en waren gericht op kinderen in de
basisschoolleeftijd. De dirigent of later de educatief medewerker gaf daarbij tijdens het concert een
toelichting op de muziek en de werking van het uitvoerende orkest of ensemble. Door de afname van het
aantal jonge concertbezoekers wordt de aanpak van de educatieve projecten in de tweede helft van de
jaren negentig herzien. De programmering wordt uitgebreid of afgewisseld met meer populaire
cultuurvormen zoals popmuziek, televisie en film. Hierachter schuilt de gedachte dat de jongeren de
concerten eerder zouden waarderen wanneer zij geconfronteerd worden met cultuuruitingen die in het
dagelijks leven dichter bij hen staan. 67
De afgelopen jaren zijn de educatieve projecten uitgebreid met diverse vormen en onderdelen. De
projecten zijn te verdelen in projecten in samenwerking met basis- en middelbare scholen en projecten
specifiek gericht op jongeren of ouders en kinderen. Philip Fruytier benoemt het multimediale concert,
zoals dat opkwam in de jaren negentig van de vorige eeuw, het traditionele concert met de vaak
programmatische programmering; het familieconcert, waarbij gericht wordt op ouders en kinderen; de
wijkconcerten, die worden gegeven op locatie; en de schoolconcerten, waarbij het publiek tot stand komt
in samenwerking met scholen. Naast de concerten worden bovendien activiteiten als repetitiebezoeken,
workshops en rondleidingen georganiseerd. 68

Er zijn voor- en tegenstanders van een verhoogde aandacht voor muziekeducatieve projecten om een jong
publiek te trekken. Voor socioloog Frank Furedi voert de taak van het inwijden in de volwassen cultuur
binnen educatie de boventoon. Furedi spreekt over het onderwijs op scholen, maar is in dit verband
relevant om aan te halen, omdat hij het spanningsveld duidelijk maakt dat bestaat rondom speciale
aandacht voor jongeren. Furedi beschouwt educatie niet als middel voor een hoger doel, maar als doel op
zich. Hij stelt dat educatie pas werkt wanneer de doelstelling van het onderwijs uitsluitend is om bij te
dragen aan de ontwikkeling van de jongeren. Naar zijn mening gaat er in het onderwijs te veel aandacht
uit naar secundaire vaardigheden, in plaats van naar primaire kennis. 69 Vertaald naar het perspectief van
orkesten en concertzalen, zouden muziekeducatieve projecten zich meer moeten richten op het inwijden
van de jongeren in de volwassen cultuur, in plaats van als hoogste doel te hebben de drempel tot
concertbezoek te verlagen.
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Orkesten en concertzalen kunnen evenwel een aanvulling leveren op de muziekeducatie op scholen en
daarbij in hun educatieve projecten een minder puristische visie hanteren. De educatieve projecten leren
de jongeren zich te bewegen in de wereld van de klassieke muziek en brengen hen op de hoogte van het
cultureel erfgoed. Daarbij laten de projecten jongeren kennismaken met klassieke muziek in de
concertzaal en dragen de projecten bij aan de ontwikkeling van de culturele competenties van de
jongeren. Uit de besproken onderzoeksresultaten in het eerste hoofdstuk kan worden geconcludeerd dat
een hogere culturele competentie de kans op waardering van klassieke muziek verhoogt en de drempel tot
concertbezoek verlaagt. De muziekeducatieve projecten en bijzondere concerten kunnen zodoende een
waardevol middel zijn voor de ontwikkeling van een nieuw jong concertpubliek.

3.2 Programmering: alternatieve concertvormen?
Jongeren vinden klassieke muziek saai. Om een nieuw jong publiek aan te boren moeten
concertzalen in hun programmering en educatieve projecten aansluiten bij de eigen
smaak, cultuur en belevingswereld van deze doelgroep. Zonder overigens consessies te
doen aan de kwaliteit. 70
Ariane Vervoorn

De maatschappelijke betekenis van jongerenprogrammering is helder: publieksontwikkeling en
publieksverbreding. De culturele betekenis sluit aan bij die van muziekeducatie: jongeren kennis laten
maken met de veelzijdigheid van klassieke muziek. Wanneer speciale concerten voor jongeren worden
geprogrammeerd heeft dit voor de orkesten en concertzalen bovendien een economische waarde: de
concerten zijn het marketingproduct, de unique selling point waarmee de orkesten en concertzalen het
jonge publiek binnenhalen. De programmering zou vanuit dit gezichtspunt dus enigszins moeten
aansluiten bij de wensen en behoeften van de jonge generatie. Vanuit een educatief perspectief zou de
programmering anderszins het blikveld van de jongeren moeten verruimen en hen kennis laten maken met
het culturele erfgoed van de westerse muziekgeschiedenis. De culturele betekenis van
jongerenprogrammering is dus tweeslachtig. Het is van waarde nieuwe vormen te ontdekken en de
bestaande cultuur aan te vullen met elementen die aansluiten bij de jonge generatie; het is ook van belang
de klassieke muziek in onaangetaste vorm aan de jongeren te presenteren en hen in te wijden in de
bestaande tradities van het klassieke concert, zonder door ‘extra’s’ afgeleid te worden. 71
Rondom de programmering voor jongeren woedt een discussie tussen twee verschillende visies die
‘traditionalistisch’ en ‘experimentalistisch’ genoemd kunnen worden. De traditionalisten hechten meer
70
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belang aan de traditionele uitvoeringspraktijk, terwijl de experimentalisten juist graag nieuwe
mogelijkheden onderzoeken om met de tijd mee te gaan. 72 Kunstsocioloog Hans Abbing bepleit in 2009
‘een overgang van hoge naar nieuwe kunst’ door de trend van de steeds informelere sfeer in de
samenleving ook in de concertzaal door te voeren. Abbing beschrijft de botsing van de huidige klassieke
uitvoeringspraktijk met de informele omgangsvormen, waarbij het publiek zich onrustig voelt door de
gewichtige en ingehouden sfeer. Hij verklaart de terugloop in concertpubliek door het tegennatuurlijk
vasthouden aan de stijve concertvorm en stelt dat de klassieke muziek voor de keuze staat: vernieuwen of
verdwijnen. Deze vernieuwing ziet hij in het beschouwen van een klassiek concert als een sociale
aangelegenheid met een meer informele sfeer waar het publiek op zijn gemak kan zijn. Voorbeelden van
vernieuwing zijn mogelijkheden om vrij in en uit te kunnen lopen of tijdens het concert iets te kunnen
drinken en tegen elkaar te kunnen zeggen. 73
Zijn uitgangspunten hebben een verhitte discussie ontketend tussen traditionalistisch en meer
experimentalistisch ingestelde gevestigde critici, musici en concertorganisatoren. 74 In de expertdiscussie
op NRC.nl reageert saxofonist Ties Mellema instemmend op de stelling van Abbing, maar relativeert hij
de veranderdrift van de experimentalist. De cross-overexperimenten en hoog-laagsamenwerkingen die
vanaf de jaren negentig worden uitgevoerd zijn in zijn ogen geen garantie voor een nieuw publiek. Op
deze manier wennen ze immers nooit aan de ‘echte’ klassieke muziek. 75

De muziek die ik speel, is over het algemeen al zo goed dat die niet hoeft te worden
opgeleukt. En of dat voor een publiek is waarbij de buitenste ring respectvol naar binnen
en buiten loopt, maakt me in eerste instantie niet zoveel uit. Het zou zelfs wel eens
kunnen zijn dat het mijn uitvoering ten goede komt. (...) Want om de muziek en de
communicatie daarvan gaat het, en in welke vorm die gebracht wordt, doet uiteindelijk
niet ter zake. 76
Experimenteren met de vorm van de concerten, zonder dat het ten koste gaat van de inhoud, kan naar zijn
mening geen kwaad. 77 David Canisius, betrokken bij het Duitse Yellow Lounge, ziet enkel voordelen in
deze variant van experimenteren met klassieke muziek. Yellow Lounge brengt de klassieke muziek naar
de clubomgeving, waar klassieke live performances afgewisseld worden met een door een DJ op
clubsterkte gedraaide mix van klassieke fragmenten. Gedurende de hele avond is de bar open zoals op een
normale clubavond. 78
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Het publiek van Yellow Lounge is net als het reguliere concertpubliek over het algemeen hoog
opgeleid en enigszins cultureel onderlegd, maar komt niet in de concertzalen. Canisius beschrijft dat de
drempel naar de concertzaal te hoog is, door de gewichtige uitstraling. Het publiek denkt dat er iets van
hen verwacht wordt, voordat van de muziek genoten kan worden. Yellow Lounge haalt de drempel weg
door de klassieke muziek in een meer laagdrempelige vorm te presenteren. 79

All das ist bei einer Party im Club nicht angesagt. Dadurch öffnen wir Türen, die es
vorher noch nicht einmal gab. Klassik ist bei uns cool, szenig und entspannt, gleichzeitig
aber emotional, intim und nachhaltig. (...) Wer sich in unserem Zeitalter nicht verändert
und weiterentwickelt oder neue Wege beschreitet, wird am Ende kein Chance haben. 80
Het succes van Yellow Lounge in Duitsland onderschrijft de waarde van vormexperimenten om een
nieuw en jong publiek te trekken. Ook orkesten en concertzalen verkennen op diverse wijzen
alternatieven voor de klassieke concertvorm. Hierbij is een onderscheid te maken tussen experimenten
met alternatieve concertvormen en experimenten met het programma, waarbij klassieke muziek
gecombineerd wordt met muziek van andere genres.
‘Inhoudsexperimenten’ zijn uitwerkingen van de zogenaamde cross-overconcerten en behouden de
kwaliteit van de klassieke muziek, door pure klassieke muziek af te wisselen en aan te vullen met
nummers van de samenwerkende artiest. Voorbeelden van een dergelijk ‘inhoudexperiment’ zijn een
concert in samenwerking met DJ Armin van Buuren gevolgd door een afterparty door het Noord
Nederlands Orkest en het Koninginnenachtconcert, georganiseerd door Entrée en het KCO. 81 Het
Koninginnenachtconcert trok in april dit jaar een zaal vol jong publiek met de muzikale medewerking van
singer-songwriter Patrick Watson en zijn band The Wooden Arms. Klassieke werken werden afgewisseld
met voor symfonieorkest en band gearrangeerde nummers van Patrick Watson. Een dergelijke specifiek
op het jonge publiek gerichte programmering en concertvorm kan gelden als een kennismaking met de
concertzaal en het symfonische repertoire en een handreiking zijn aan het jonge publiek.
Voorbeelden van ‘vormexperimenten’ zijn naast Yellow Lounge de concertserie Tracks en de gratis
afterparty Entrée Late Night Café van Het Concertgebouw en de Classic Club Nights van het Rotterdams
Philharmonisch Orkest. De Classic Club Nights zijn ingericht zoals Yellow Lounge, met live
performances aangevuld met visuals en DJ’s in een losse setting waarin bier en cocktails worden
geschonken. 82 Het Late Night Café is een afterparty waarbij in borrelformatie live acts worden
afgewisseld met een DJ. Tracks bestaat uit een serie concerten in de Kleine Zaal met de lengte van een
uur, gevolgd door een borrel in aanwezigheid van de musici. Het programma brengt klassieke muziek van
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hoge kwaliteit, maar de sfeer is informeler door de toelichtingen van de musici op het programma tijdens
het concert en het gebruik van videobeelden en andere manieren om het publiek meer bij de uitvoering te
betrekken.
Sligter stelt, zoals Abbing en Canisius, dat het elitaire imago en de ongeschreven gedragsregels een
van de grootste obstakels vormen voor jongvolwassenen om een klassiek concert te bezoeken. Door te
experimenteren met alternatieve concertvormen zou een meer gemoedelijke sfeer gecreëerd kunnen
worden, waardoor het jonge publiek zich meer op zijn plek voelt. 83 Maar ook voor de ‘traditionalisten’
onder het jonge publiek moet er aanbod blijven. In de bijzondere concerten kan dit bereikt worden door
de stilte tijdens de concerten in stand te houden, maar de programmering of de concertduur toegankelijker
te maken. Vorm- en inhoudexperimenten vormen een toegevoegde waarde op het reguliere aanbod, om
aansluiting te vinden bij de levensstijl van de jonge generatie. De alternatieve concertvormen moeten
echter geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de muzikale ervaring.

3.3 Marketing: een relatie opbouwen
Zoals de Raad voor Cultuur in haar advies aan de orkesten stelt is het naast repertoire- en
presentatievernieuwing ook van belang het marketingbeleid te vernieuwen. 84 Ook op het gebied van
moderne communicatiemiddelen of mogelijkheden tot financiële voordelen kan nog terrein worden
gewonnen, wanneer het gaat om het aantrekken van de jonge generatie concertbezoekers. Marketing en
communicatie spelen een fundamentele rol in het verleiden van het jonge publiek tot concertbezoek.
Zoals gesteld is het belangrijk om in te spelen op de kenmerken van de huidige generatie jongeren, en de
weerstanden en de motieven van jongeren om tot concertbezoek over te gaan. Door deze gegevens in
kaart te brengen, kunnen orkesten en concertzalen - binnen de grenzen van de artistieke missie – zoveel
mogelijk waarde voor de jonge concertbezoekers proberen te creëren.
Wetenschapper Miranda Boorsma betoogt dat de inhoud – de muziek – de centrale focus zou moeten
hebben in het marketingbeleid van orkesten en concertzalen. Ze stelt dat de muziek pas een artistieke
waarde krijgt wanneer het door de gebruiker als kunst wordt ervaren. Boorsma dicht de kunstconsument
een nieuwe en zwaardere rol toe. Niet langer is de bezoeker een passieve deelnemer van het culturele
evenement, maar een actieve participant. 85
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De artistieke werking treedt op wanneer een kunstwerk iemands waarnemingssysteem
doorbreekt en de gebruiker uitdaagt om met behulp van creativiteit en verbeeldingskracht
een nieuwe betekenis te construeren. Als de betekenisgeving lukt, ontvangt hij een
artistieke ervaring en draagt hij bij tot de realisatie van de artistieke waarde. 86
Boorsma pleit vanuit dit inzicht voor een centrale focus op de artistieke ervaring in de kunstmarketing.
Orkesten en concertzalen zouden hun waarde voor de concerbezoekers kunnen optimaliseren door uit te
gaan van hun kernkwaliteiten op het artistieke gebied. De concerten moeten de bezoekers dus een goede
muzikale ervaring bieden.
De klantwaarde is opgebouwd uit een ruilrelatie tussen consument en organisatie. De organisatie
levert een produkt of dienst; de consument geeft als tegenprestatie geld of loyaliteit. De voornaamste
tegenprestatie van het publiek bij orkesten en concertzalen is de bereidheid om de muzikale ervaring te
ondergaan, of zoals Boorsma het omschrijft, om als ‘coproducent’ van de artistieke waarde op te treden.
Orkesten en concertzalen zouden zich in de uitbreiding van hun publiek dan ook vooral moeten richten op
het aantrekken van bezoekers met coproductionele kwaliteiten, die de actieve rol van participant het beste
kunnen vervullen. 87 De al eerder in dit onderzoek genoemde ‘culturele omnivoren’ zijn volgens Boorsma
dan ook een uitermate geschikte groep voor orkesten en concertzalen om aan te trekken. Zoals gesteld
hebben de meeste jongeren een brede belangstelling voor kunst en cultuur, maar geen specifieke binding
met de traditioneel hogere kunsten. Deze jongeren bezitten de potentie om de rol van actieve participant
in de concerten te vervullen. 88
De maatschappelijke waarde van een kunstwerk, in dit geval de klassieke muziek, is volgens
Boorsma afhankelijk van ‘de ervaringen die het werk teweegbrengt in de confrontatie met een cultuur.’ 89
Een kunstwerk krijgt waarde door de ervaringen van bezoekers en doordat over de kunst wordt gepraat.
Nieuwe jonge concertbezoekers vormen een cruciale toevoeging op de vaste bezoekers, doordat zij de
publiekssamenstelling verbreden en anders tegen de muziek aankijken. De ervaringen van de jonge
concertbezoekers zorgen ervoor dat de artistieke ideeën zich kunnen vermengen met de algemene cultuur.
Investeren in een jong publiek is zodoende van grote economische en maatschappelijke waarde voor
orkesten en concertzalen. 90

Hoewel sturing in de waardering van de muzikale ervaring alleen op indirecte wijze mogelijk is, kunnen
de marketing en de presentatie van de klassieke muziek de wervingskracht van de orkesten en
concertzalen ondersteunen. Door aanvullende diensten te ontwikkelen die de artistieke kernwaarde
kunnen versterken, zoals educatie of sociale evenementen zoals borrels, kunnen de instanties het aanbod
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beter laten aansluiten bij de jonge generatie. 91 In zekere zin wordt de klassieke concertpraktijk hiermee
gepopulariseerd of ‘trendy’ gemaakt.
Musicoloog Timothy Taylor beschrijft in zijn onderzoek Advertising and the conquest of culture uit
2009 dat producenten en distributeurs van klassieke muziek steeds meer gebruik maken van technieken
die ontleend zijn aan de populaire- of massacultuur om een breed publiek aan te spreken. 92 Het verschil
tussen hoge en lage cultuur vervaagt volgens Taylor door the ideology of the trendy. 93 Van Eijck, Van
Bree en Derickx halen zijn artikel aan om te beschrijven dat klassieke muziek best in staat is een grote
groep mensen aan te spreken. Door trendy te zijn, kunnen consumenten tonen dat zij bij de tijd zijn en
weten wat er speelt in de (culturele) wereld; voor culturele producenten is het een belangrijke voorwaarde
is om aandacht te generen. Om voet aan de grond te krijgen op de culturele markt is het volgens Taylor
dus ook voor de zogenaamde hoge cultuur meer en meer noodzakelijk om zoveel mogelijk publiciteit te
creëren. 94
Door diverse onderzoeken van het SCP wordt verondersteld dat het digitaliseren van cultuur kan
leiden tot publieksvergroting, publieksvernieuwing en tot verdieping van de cultuurbeleving. 95 Hoewel is
gebleken dat de online cultuurdeelname over het algemeen de offline cultuurdeelname weerspiegelt en
dus van publieksvernieuwing nog nauwelijks sprake is, vormen de digitale massamedia een waardevolle
ondersteuning om het aanbod van de orkesten en concertzalen voor een jong publiek aantrekkelijk te
maken. 96 De huidige jonge generatie, opgegroeid met de technologische ontwikkelingen, kan zo op haar
eigen tijd en naar eigen behoefte de culturele kennis verdiepen, culturele belevenissen uitbreiden en delen
en de kring van gelijkgestemden vergroten. 97
Het Berliner Philharmoniker is met zijn inspanningen op het digitale web een goed voorbeeld van hoe
de nieuwe technologische mogelijkheden door orkesten en concertzalen kunnen worden ingezet. Het
orkest heeft haar publieksbereik substantieel uitgebreid door de lancering van de Digital Concert Hall,
waarin een grote hoeveelheid aan concerten vanuit de luie stoel beluisterd en bekeken kan worden. Een
klein deel van het materiaal is gratis beschikbaar, het complete archief is tegen betaling bereikbaar. Voor
studenten is er bovendien een digitaal kortingstarief. 98
Het internet is niet alleen de meest belangrijke informatiebron voor culturele activiteiten, ook worden
veel toegangskaarten voor concerten inmiddels online gekocht. Uit gegevens uit Cultuur in beeld van het
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ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uit 2011 blijkt dat het theater en de populaire
muziek bij de online verkoop voorop lopen, in de klassieke muzieksector worden veel kaarten nog
gewoon bij de kassa afgehaald. 99 Online kaartverkoop kan bijdragen aan het verlagen van de drempel
naar het concertbezoek. Dit blijkt onder meer uit het succes van de online kaartverkoop bij het theater,
maar ook uit een onderzoek van de Chicago Symphony, waarbij 47% van de online kopers nieuw was in
de database van het orkest. 100
De online kaartverkoop kan worden gestimuleerd door bijvoorbeeld op de website vroegboek- of last
minute actietarieven toe te passen. Veel orkesten en concertzalen maken al gebruik van last minute
tarieven voor jongeren aan de deur, maar nog niet verkochte kaarten zouden ook eerder op de dag al via
actietarieven aangeboden kunnen worden. 101 Op deze manier zou kunnen worden ingespeeld op de
behoefte van het jonge publiek om hun interesses te delen en ervaringen samen te beleven. Actiesites
zoals Groupon.nl buiten dit principe uit door produkten met een hoog kortingspercentage aan te bieden.
De actie draait om de samenstelling coupon + group, waarbij de actie pas doorgaat als er een bepaald
aantal mensen zich heeft ingeschreven voor de coupon. Deze formule stimuleert deelnemers om de actie
door te mailen aan vrienden of er melding van te maken op hun profiel op sociale netwerksites. De acties,
altijd beperkt tot één dag, verspreiden zich zodoende als een lopend vuurtje en lopen vaak goed. 102
Volgens de principes van buzz marketing of mond-tot-mond reclame vormen digitale en sociale
media een aanknopingspunt om de jongere meer bij de orkesten en concertzalen te betrekken. Door de
website in te richten als een gebruiksvriendelijk en interactief platform en aanwezig te zijn op de sociale
netwerksites, kan de jongere worden aangetrokken zijn mening te laten horen of zijn interesse te delen
met vrienden. Orkesten en concertzalen kunnen het de jongere zo gemakkelijk mogelijk maken om zich
de klassieke muziek eigen te maken en zich deel te voelen van een groep liefhebbers. Het aanbod kan
toegankelijker worden gemaakt en uitgebreid van de reguliere concerten naar concerten via live stream of
muziek via downloadbare mp3’s. Het internet kan de jongere bovendien wegwijs maken in het aanbod
door extra informatie aan te bieden over de programmering of de bezoeker suggesties voor concerten ‘in
dezelfde stijl’ mee te geven door toepassing van het door het online verkoopbedrijf Amazon gehanteerde
‘might also like’. 103

Rest nog de vraag hoe de jongeren gestimuleerd kunnen worden om ook daadwerkelijk een concertkaartje
te kopen of eventueel digitaal van de concerten van hoge kwaliteit te komen genieten. En hoe ze verleid
kunnen worden om te blijven komen. De taak van marketing is dan ook niet alleen om het potentiële
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nieuwe publiek te bereiken, maar deze ook vast te houden. De voordelen van trouwe bezoekers zijn
duidelijk: klanttevredenheid en –loyaliteit dragen bij aan de continuïteit van concertpubliek. 104
Gezien de beperkte financiële mogelijkheden van veel jongeren, zou een verlaagde prijs van
concerten een doorslaggevende factor kunnen geven voor een frequenter concertbezoek. Wouter Sligter
beschrijft dat zijn respondenten de kosten vaak te hoog vinden in vergelijking met de baten. Een lage
concertprijs zou de concerten zodoende toegankelijker maken. 105 Toch is de prijs verlagen of zelfs gratis
maken niet de meest effectieve manier om jongeren binnen te halen. De ervaringen van gratis open dagen
van musea zijn niet louter positief. Ook zonder financiële drempel hebben zij moeite hun publiek uit te
breiden. 106
Uit de gegevens van OCW blijkt dat hoewel de toegangsprijzen in de afgelopen periode zijn gedaald,
dit prijsbeleid er niet toe heeft geleid dat het aantal bezoeken op peil is gebleven. 107 Financiële prikkels
zijn dus eerder een stimulans op de korte termijn, dan dat het jong publiek binnenhaalt en vasthoudt. Om
de jongeren meer op de lange termijn te bereiken, oppert Cas Smithuijsen dat orkesten en concertzalen
om regelmatige bezoekers te belonen met korting gebaseerd op de frequentie van concertbezoek. Zo
worden de jongeren gestimuleerd om vaker te komen en kan een band met hen worden opgebouwd. 108
Bovendien kunnen goede produkten nou eenmaal niet gratis of altijd goedkoop zijn. Dit zou afbreuk doen
aan het imago van het kwalitatief hoogstaande ‘produkt’ van de orkesten en concertzalen.
Ook Stefan Rosu, die een promotieonderzoek heeft gedaan naar de vriendenverenigingen van de
Nederlandse radio-orkesten, beaamt dat de prijs geen allesbepalende factor is om een jong en minder
financieel onderlegd publiek binnen te halen. ‘People have to be convinced that they want to give
something, create the idea that ‘we are doing something that makes us proud’. 109 De nadruk in het
prijsbeleid voor het jonge publiek zou in zijn ogen moeten liggen op exclusiviteit en betrokkenheid.
Financiële voordelen zouden bijvoorbeeld een paar keer per jaar kunnen worden aangeboden. 110
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3.4 Lidmaatschapsstructuren: betrokkenheid en participatie
Endeavours that develop a sense of community ‘ownership’ for the orchestra and its
musicians do have a potential to attract new audiences and supporters for the
organization. 111
Ninette Babineau
In haar onderzoek Renewal, the challenge of reaching younger audience uit 2000 beschrijft Ninette
Babineau verschillende succesvolle voorbeelden van jongerenorganisaties of – initiatieven van orkesten
in de Verenigde Staten. Ze stelt dat een gevoel van ‘erbij horen’ jongeren zou kunnen stimuleren om
vaker te komen en zich in te zetten voor de orkesten of concertzalen. 112 Ook Heleen Wilbrink besteedt
aandacht aan de USA membership schemes in haar onderzoek uit 2006 naar de verschillen tussen Entrée
en de Vrienden van Het Concertgebouw en het KCO. Ze beschrijft dat verenigingen of clubs voor
jongeren of young professionals (tot 40 jaar) erg populair zijn in de VS. Amerikaanse culturele instanties
zijn proactief in het benaderen van hun publiek door middel van familieaanbiedingen of (jonge)
vriendenverenigingen. Er zijn veel specifiek op jongeren gerichte initiatieven, vaak mogelijk gemaakt
door een variatie aan financiële steun van particulieren of bedrijven. 113 Een voorbeeld hiervan is het
Sponsor-a-Student Program van het Scotia Festival of Music. Het principe van het project is dat de
student slechts $5 voor een concertkaartje hoeft te betalen; een individuele sponsor betaalt de rest van de
kaartprijs. Elke student ontvangt vervolgens de naam van zijn of haar sponsor en wordt verzocht een
bedankbrief te schrijven. Het eerste seizoen van de actie bestond het publiek voor meer dan 30% uit
studenten en in een zomerfestival met masterclasses werden meer dan 1000 studenten gesponsord. 114
Diverse culturele instanties bieden een lidmaatschap met financiële voordelen en exclusieve
activiteiten, zoals repetitiebezoek en rondleidingen of sociale evenementen zoals borrels en feesten. 115
Fidelio (De Nederlandse Opera), het Young Friends of the Symphony Program van de Victoria Symphony
(Victoria, Canada) en de Sprintpas (Stadsschouwburg Amsterdam) zijn voorbeelden van een dergelijk
exclusief lidmaatschap. De Victoria Symphony stimuleert jongeren om vrienden te registreren in ruil voor
gratis kaarten voor concerten en een uitnodiging om ook jonge vriend te worden. De jonge vrienden
worden vervolgens als vrijwilligers betrokken bij speciale evenementen. 116 Fidelio, de vereniging jonge
vrienden van De Nederlandse Opera, organiseert activiteiten rondom opera en biedt toegangskaarten
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tegen gereduceerde prijzen aan. 117 De Sprintpas van de Stadsschouwburg Amsterdam biedt in ruil voor
een gratis 118 registratie in het bezoekersbestand last-minute kaarten aan voor €10,-. Een team van actieve
sprinters (‘Topatleten’) is bovendien betrokken in de organisatie van activiteiten rondom de
voorstellingen en zet tips over voorstellingen en recensies online. 119

Een lidmaatschap kan de loyaliteit van de jongeren voor de instanties versterken, door buiten het reguliere
aanbod van concerten een extra en exclusief programma te leveren. Ook kan het de betrokkenheid
verhogen, door bij de leden een gevoel van verbondenheid te creëren. Zoals Rosu en Babineau stellen,
raken mensen betrokken door het gevoel van gemeenschappelijk ‘eigendom’ en de overtuiging dat ze iets
doen dat ze trots maakt. Voorwaarde hiervoor is een zekere mate van exclusiviteit. 120
Marike Kuperus beschrijft in haar boek over strategieën voor hedendaagse verenigingen dat het
succes van een vereniging afhankelijk is van de vraag of de leden voldoende baat hebben bij hun
lidmaatschap. Een lidmaatschap heeft dan ook het karakter van een ruilovereenkomst. Leden sluiten zich
aan omdat de organisatie op dat moment iets aantrekkelijks te bieden heeft. Hierbij worden de baten
steeds met de kosten afgewogen. 121
Lidmaatschappen kunnen worden aangeboden in verschillende vormen, waarbij de leden diverse
rechten en plichten hebben ten opzichte van de organisatie. Kuperus onderscheidt verschillende motieven
om een lidmaatschap aan te gaan.

-

Omdat je anders niet kan meedoen aan de activiteit
Omdat je iets wilt steunen, met geld of in naam
Omdat je daardoor bepaalde voordelen hebt
Omdat je daarmee kans maakt op politieke macht
Omdat het bij je imago hoort. 122

Deze motieven omschrijven wat een vorm van lidmaatschap zoals een kortingspas of een
jongerenorganisatie van een orkest of concertzaal zou moeten bieden om een jongere meer bij de instantie
te betrekken. Wanneer de baten van het lidmaatschap opwegen tegen de kosten, kan voor jongere en
organisatie een win-winsituatie worden gecreëerd. De jonge concertbezoeker geniet van de aangeboden
voordelen zoals korting op concertkaarten of activiteiten, de organisatie verkrijgt een jong publiek. De
leden kunnen bovendien worden gestimuleerd zich in te zetten voor de organisatie als vrijwilliger of als
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financieel supporter. Kuperus onderscheidt vier soorten leden, die op verschillende manieren hun
betrokkenheid bij de organisatie uiten (zie afbeelding 3).

Afbeelding 3. Typologie van lidmaatschapsmotieven. 123

Kuperus zet de vier soorten leden af tegen twee assen, waarbij de actieve leden ofwel fysieke inzet tonen
in de vorm van vrijwilligerswerk (Actie) of emotionele betrokkenheid tonen in de vorm van financiële
ondersteuning (Betrokkenheid). De zogenaamde ‘eigenaars’ voelen zich nauw betrokken bij de
organisatie en zijn bereid om tijd en geld in te zetten om een bijdrage te leveren aan de organisatie. De
‘klanten’ zijn relatief weinig actief of betrokken en benutten enkel de voordelen van het lidmaatschap. 124
In het onderzoek Cultuur in beeld omschrijft OCW de sociaal-maatschappelijke waarde van cultuur
aan de hand van het draagvlak; de publieksbetrokkenheid; de amateurkunst; vrijwilligerswerk en
vriendenverenigingen; en cultuureducatie. 125 Uit de kwantitatieve gegevens van het onderzoek naar de
culturele sector blijkt onder meer dat het merendeel van de orkesten en muziekgezelschappen een
vriendenvereniging heeft. Veel gezelschappen worden ondersteund door vrijwilligers, al dan niet
bestaande uit actieve leden van de vriendenverenigingen. 126 Personen die als vrijwilliger betrokken zijn
bij de orkesten en concertzalen, zijn bereid om meer tijd te besteden aan de organisatie dan alleen het
bezoeken van een concert. Ze zouden in het schema van Kuperus vallen onder de actieve ‘onbetaalde
medewerkers’.
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OCW beschrijft dat de reden van de culturele instellingen om vrijwilligers in te zetten niet alleen van
financiële aard is. De vrijwilligers hebben bruikbare kwaliteiten en dragen bij aan de verbondenheid van
de instellingen met de directe omgeving. 127

Werken met vrijwilligers is ook een traditie, daarnaast hebben vrijwilligers kwaliteiten
die instellingen goed kunnen gebruiken, zoals een grote betrokkenheid, flexibiliteit,
specifieke expertise, publieksvriendelijke houding. Zij zorgen voor een sterke binding
van de instelling met de omgeving. 128
Het aantal betrokken vrijwilligers en leden van vriendenverenigingen is de afgelopen jaren gegroeid, maar
het bestand vergrijst. Door de omvangrijke babyboomgeneratie levert dit op de korte termijn nog geen
problemen op, maar zonder toevoer van jonge vrienden en vrijwilligers kan deze vergrijzing leiden tot
ledenverlies en een dalende inzet van vrijwilligers. 129 Opvallend in dit verband is dan ook dat nog maar
weinig Nederlandse orkesten en concertzalen via jongerenorganisaties aandacht besteden aan de
toestroom van jongeren tot vriendenverenigingen en vrijwilligersbestanden. 130
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4 Jongerenorganisaties
In dit hoofdstuk ga ik dieper in op de mogelijkheden van jongerenorganisaties om jongeren bij de
orkesten en concertzalen te betrekken. In de eerste paragraaf presenteer ik de onderzoeksresultaten van de
inventarisatie van het jongerenaanbod van Nederlandse orkesten en concertzalen. Hierbij zijn de
verschillende soorten jongerenorganisaties van orkesten en concertzalen uitgelicht.
De tweede paragraaf bevat de drie case studies naar Entrée, Pulse en Junge Freundeskreis, met een
beschrijving van de functie, activiteiten en doelstelling van deze drie jongerenorganisaties. Op basis van
deze gegevens construeer ik vervolgens in de derde paragraaf een algemeen beeld van de werking van de
jongerenorganisaties en hun betekenis voor de betrokken orkesten en concertzalen.

4.1 Jongerenaanbod van orkesten en concertzalen in Nederland
In totaal is het jongerenaanbod van 12 orkesten en 42 concertzalen in Nederland geïnventariseerd. De
lijst van orkesten en concertzalen is opgesteld naar het overzicht van Muziekcentrum Nederland en
bestaat uit alle concertlocaties met een symfonisch repertoire, van klassieke concertlocaties tot gemengde
podia. 131 In bijlage 1 is het overzicht weergegeven van alle onderzochte orkesten en concertzalen met
onderzoeksresultaten.
Voor de inventarisatie van het jongerenaanbod van de orkesten en concertzalen is op de websites van
de instellingen gekeken naar de geboden kortingsmogelijkheden, educatieve projecten en
jongerenorganisaties. 132 Uit de inventarisatie blijkt dat alle orkesten en concertzalen op diverse manieren
aandacht besteden aan jongeren. Afbeelding 4 (zie volgende pagina) toont het percentage van de orkesten
en concertzalen dat respectievelijk gebruik maakt van kortingsmogelijkheden, educatieve projecten of
jongerenorganisaties.

131

Alleen locaties die niet primair tot doel hebben om een podium te zijn en slechts een enkele keer een orkest
ontvangen, zoals kerken, zijn niet in de lijst meegenomen. Bij deze gemaakte uitzonderingen horen ook het
TheaterHotel De Oranjerie in Roermond en de Beurs van Berlage in Amsterdam, waar respectievelijk het Limburgs
Symfonie Orkest en het Nederlands Philharmonisch Orkest optreden.
132
De programmering van jeugdvoorstellingen door concertzalen wordt in dit onderzoek buiten beschouwing
gelaten, omdat deze voornamelijk uit theatervoorstellingen bestaat. Voor de volledigheid is de jeugdprogrammering
wel opgenomen in het overzicht in bijlage 1.
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Afbeelding 4. Jongerenaanbod van Nederlandse orkesten en concertzalen.

In verband met de nadruk van dit onderzoek op jongerenorganisaties, worden de aangeboden
kortingsmogelijkheden en educatieve projecten uitsluitend beknopt weergegeven. De verschillende
initiatieven op het gebied van jongerenorganisaties worden in meer detail besproken.

4.1.1 Kortingsmogelijkheden
Zoals blijkt uit de inventarisatie, bieden niet alle orkesten en concertzalen speciale kortingsmogelijkheden
voor jongeren aan. 42% van de orkesten en 64% van de concertzalen bieden kortingsmogelijkheden in de
vorm van kortingspercentages, last-minute kortingen of een standaard bedrag aan korting voor het totale
aanbod of een selectie van concerten en voorstellingen. 133 Het percentage orkesten dat korting biedt is
negatief uitgevallen, omdat niet elk orkest vanuit de eigen organisatie korting geeft. Veel orkesten geven
concerten op verschillende locaties en hanteren zodoende geen eigen kortingsprijs voor jongeren. In de
afbeelding is dit gegeven niet meegenomen, maar is het specifiek aangekondigde aanbod voor jongeren
aangehouden.
Opvallend is dat er door de concertzalen en orkesten geen algemene grens aangehouden wordt tot
welke leeftijd kortingsprijs geldig is. Een kwart van de orkesten en concertzalen houdt de Europese
maatstaf aan en biedt korting voor jongeren tot 30 jaar, de rest houdt de oude richtlijn aan van jongeren
onder de 27 of geven korting aan schoolgaande jongeren (leeftijdsgrens rond de 18).
133

In deze inventarisatie is alleen gekeken naar de eigen kortingen die gegeven worden, los van eventuele kortingen
voor jongeren met een CJP-pas of Cultuurkaart. Hiervoor heb ik gekozen, omdat de CJP-pas een externe vorm is om
korting te bieden die door de meeste instellingen wordt toegepast. Binnen het kader van dit onderzoek lijkt het mij
interessanter om inzicht te krijgen in wat de instellingen zelf voor kortingsmogelijkheden bieden aan jongeren.
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Het gehanteerde kortingstarief voor jongeren is vaak rond de €10,-. Het Rotterdams Philharmonisch
Orkest biedt de laagste prijs met €5,- voor concerten van het orkest; Theater de Maaspoort uit Venlo en
Theater aan de Parade uit Den Bosch zijn met €12,50 aan de relatief hoge kant. Van diverse andere
concertzalen is de precieze korting niet bekend, omdat het een percentage van de prijs van de
voorstellingen betreft.

4.1.2 Educatieve projecten
Een in het oog springend onderdeel van afbeelding 4 is het hoge percentage orkesten dat educatieve
projecten verzorgt voor jongeren: alle orkesten en een beduidend lager percentage concertzalen (30%)
besteden aandacht aan educatie. Opmerkelijk is bovendien dat geen van de concertzalen in Limburg en
Overijssel eigen educatieve projecten aanbiedt. De meeste van deze podia programmeren wel jeugd- en
familievoorstellingen. 134 De concertzalen met eigen educatieve projecten bieden zowel voorstellingen en
activiteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd als voor jongeren op de middelbare school. Een korte
opsomming van de verschillende activiteiten die in dit verband worden ondernomen:
-

Familieconcerten gericht op de kennismaking met symfonische muziek, vaak voor kinderen tot
12 jaar, voor jongeren in de leeftijd 12+ worden voornamelijk concerten georganiseerd i.s.m.
scholen (bijvoorbeeld door het Noord Nederlands Orkest en het Limburgs Symfonie Orkest)

-

Projecten in samenwerking met andere culturele instellingen (zoals museum Boijmans van
Beuningen (Rotterdams Philharmonisch Orkest)

-

Projecten voor amateurmusici zoals het Leerorkest (Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPhO)
en Op-de-stip, een soort Idols-competitie voor jongeren met een klassiek instrument
(Philharmonie, Haarlem)

-

Diverse educatieve projecten, al dan niet in samenwerking met scholen

Voorbeelden van deze laatste categorie zijn zogenaamde doe-mee-lessen (Anton Philipszaal, Den Haag),
workshops en inleidingen, repetitiebezoek en meet&greet met musici of introductievideo’s. Het
Muziekgebouw aan ’t IJ verzorgt workshops met klankinstallaties in de Klankspeeltuin. 135 Het KCO heeft
in samenwerking met de AVRO een introductievideo opgenomen voor CKVers. ‘In de video zie je hoe
een dag van een orkestmusicus er uitziet en hoe het repetitieproces verloopt.’ 136
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Zie bijlage 1 voor een overzicht van het jongerenaanbod van orkesten en concertzalen.
Zie www.muziekgebouw.nl/klankspeeltuin.
136
Zie www.concertgebouworkest.nl.
135
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4.1.3 Jongerenorganisaties
Afbeelding 4 toont dat slechts een klein percentage van de orkesten en concertzalen speciale aandacht
verleent aan jongeren in de vorm van jongerenorganisaties. Drie van de twaalf orkesten (25%) en twaalf
van de tweeënveertig concertzalen (29%). In totaal zijn er veertien jongerenorganisaties actief. 137
Samengevat kunnen de jonge concertbezoekers in de jongerenorganisaties werkervaring opdoen als
bestuur, ambassadeur of panellid; als vrijwilliger meewerken aan speciale activiteiten voor jongeren; of
als amateur meespelen in muzikale activiteiten (79%). 43% van de jongerenorganisaties geeft ook
educatieve activiteiten in de vorm van workshops en repetitiebezoek.
De jongerenorganisaties tonen veel overeenkomsten, maar elke jongerenorganisatie is weer net even
anders georganiseerd en biedt verschillende activiteiten. Opvallend is dat niet elke jongerenorganisatie
een vergoeding vraagt voor het lidmaatschap: aan de helft van de jongerenorganisaties zijn geen
lidmaatschapskosten verbonden. Verder loopt de doelgroep van de jongerenorganisaties uiteen van
toegespitst op de schoolgaande jeugd (6-12, 12-18 of 2-17 jaar) tot jongeren en studenten tot 30 jaar.
Afbeeldingen 5 en 6 tonen overzichten van de jongerenorganisaties van de Nederlandse orkesten en
concertzalen.

Orkesten
Van de orkesten bieden alleen het KCO (Entrée), het Rotterdams Philharmonisch Orkest (Young Persons
Guide) en het Metropole Orkest (Metrocats en Heavycats) een vorm van lidmaatschap en actieve
betrokkenheid van jongeren. De jongerenorganisaties zijn gericht op verschillende leeftijden. Het
Metropole Orkest richt zich met Metro- en Heavycats op de schoolgaande jeugd (6-18 jaar), Young
Persons Guide is voor jongeren van 16-30 jaar en Entrée heeft de meest brede doelgroep: 0-30. Aan alle
jongerenorganisaties zijn lidmaatschapskosten verbonden: van €10,- (Entrée, YPG) tot €15,- (HeavyCats).
De jongerenorganisaties geven korting op concerten, organiseren activiteiten en betrekken jongeren actief
in de organisatie (zie afbeelding 5).

137

De twaalf concertzalen maken gebruik van elf jongerenorganisaties: >29 is de gezamenlijke jongerenorganisatie
van Stadsschouwburg Groningen en De Oosterpoort in Groningen. Entrée is bovendien van Het Concertgebouw en
het KCO.
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Jongerenorganisatie

Leeftijd

Kosten

Aanbod

Entrée
KCO, Het Concertgebouw
YPG
RPhO
Metrocats
Metropole Orkest
Heavycats
Metropole Orkest

0-30

€10,- per jaar

16-30

€10,- per jaar

6-12

€11,50 per jaar

13-18

€15,- per jaar

Concerten uit EntréeSelectie €8,Diverse activiteiten en bijzondere concerten
Concerten voor €5,- en diverse activiteiten,
jongerenbestuur
Diverse activiteiten, o.a. workshops en bijwonen
van repetities
Uitnodigingen voor bijwonen van repetities,
korting voor concerten, muzikale workshops

Afbeelding 5. Jongerenorganisaties van orkesten in Nederland.

Entrée (KCO, Het Concertgebouw) is de grootste jongerenorganisatie betrokken bij orkesten en
concertzalen in Nederland en gericht op jongeren van 0 tot 30 jaar. Het biedt diverse activiteiten en
kortingsmogelijkheden tegen een lidmaatschap van €10,- per jaar. De jongerenorganisatie wordt als case
study in meer detail besproken in de volgende paragraaf.
Young Persons Guide (Rotterdams Philharmonisch Orkest) is opgericht door de vriendenvereniging
van het orkest. YPG telt ongeveer 300 leden tot 30 jaar en wordt geleid door een vrijwillig
jongerenbestuur. Voor €10,- per jaar krijgen leden een toegangsprijs van €5,- voor concerten van het
Rotterdams Philharmonisch Orkest, inleidingen, meet&greet met dirigenten en musici en borrels rondom
de ‘Tip&Top concerten’. 138
Het Metropole Orkest maakt een onderscheid tussen kinderen van de basis- en middelbare school.
Metrocats (6-12 jaar) organiseert diverse buitenschoolse activiteiten, zoals muzikale workshops,
repetitiebezoek, meet&greets met musici en bekende artiesten die met het orkest optreden en speciale
kindervoorstellingen. Heavycats (13-18 jaar) nodigt de jongeren uit voor repetitiebezoek, meet&greets,
concerten en speciale jongerenvoorstellingen, zoals het Games in Concert concert. ‘Af en toe’ worden er
ook muzikale workshops voor de Heavycats georganiseerd. De Stichting Vrienden van het
Metropole Orkest heeft de jongerenorganisaties opgericht, om muzikale vorming te stimuleren en
kinderen actief bij het orkest te betrekken. Metro- en Heavycats bieden alleen activiteiten voor jongeren
tot 18 jaar en beschouwt hen daarna als volwassen. ‘Vanaf 18 jaar kun je je aanmelden als Vriend van
het Metropole Orkest.’ 139

Concertzalen
Het merendeel van de elf jongerenorganisaties van concertzalen is actief op het gebied van theater. Ze
betrekken jongeren in de promotie van theatervoorstellingen of in de organisatie van bijzondere
activiteiten rondom het theateraanbod (64%). Slechts drie van de elf jongerenorganisaties betrokken bij
138
139

Zie www.youngpersonsguide.nl.
Zie www.metrocats.nl.
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concertzalen besteden aandacht aan klassieke muziek (Entrée, Earlybirds, <29). De jongerenorganisaties
worden net als de jongerenorganisaties van de orkesten vaak aangestuurd door een kleine groep
scholieren of studenten, die activiteiten voor jongeren organiseren of een voor jongeren interessante
selectie te maken uit het aanbod. Alleen De Theaterbende (De Tamboer, Hoogeveen) biedt uitsluitend
activiteiten voor jongeren.

Jongerenorganisatie

Leeftijd

Kosten

Aanbod

Entrée
KCO, Het Concertgebouw
Earlybirds
Muziekgebouw aan ‘t IJ
<29
Stadsschouwburg Groningen,
De Oosterpoort
Theaterambassadeurs
De Vest, Alkmaar
Chassé Theater, Breda
Theaterambassadeurs
Musis Sacrum, Arnhem
Jongeren Uitburo
Theater de Muzeval, Emmen
Culturele ambassadeurs
De Harmonie, Leeuwarden
Jongerenpanel
Munttheater, Weert
TheaterFreaks
Theater de Maaspoort, Venlo
Theaterbende
De Tamboer, Hoogeveen

0-30

€10 per jaar

Zie KCO

0-30

...

0-29

...

Vroegboektarief €10,Concerttips van Earlybirds
11 ambassadeurs geven tips over aanbod op
website en studentenselectieboekje

12-27

...

Jongeren promoten voorstellingen in ruil voor
gratis voorstellingen

12-18

...

12-18

...

0-26

...

12-18

...

6-13

€12,50 per jaar

2-17

€40,- per jaar

Vijf theaterambassadeurs trekken jong publiek met
schoolkrant en website
Theaterambassadeurs geven tips voor leuke
voorstellingen (i.s.m. voortgezet onderwijs)
Jonge theaterliefhebbers schrijven recensies (i.s.m.
scholen)
Inleidingen, kijkje achter de schermen,
jongerenselectie
Speciale acties, workshops, rondleidingen,
TheaterFreaks clubdag
Workshops en voorstellingen

Afbeelding 6. Jongerenorganisaties van concertzalen in Nederland.

Entrée (KCO, Het Concertgebouw) is reeds behandeld. Earlybirds (Muziekgebouw aan ’t IJ,
Amsterdam) biedt jongeren tot 30 jaar een vroegboektarief van €10,- voor concerten in het
Muziekgebouw aan ’t IJ. Hieraan zijn geen lidmaatschapskosten verbonden. Jonge fans van het
Muziekgebouw worden gevraagd om concerttips te geven. Deze worden geplaatst op de website. 140
>29 is de jongerenorganisatie van de Stadsschouwburg Groningen en De Oosterpoort in Groningen
voor jongeren tot 29 jaar. Elf ‘enthousiaste studenten’ vormen het ambassadeursteam. De ambassadeurs
maken een selectie om de student te helpen een keuze te maken uit het aanbod en geven tips over
concerten en voorstellingen. Ook zijn er gedurende het seizoen kortingsacties voor de jongeren. 141

140
141

Zie www.muziekgebouw.nl/earlybirds.
Zie www.de-oosterpoort.nl/jonger-29.
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Diverse podia hanteren een gelijksoortig concept onder de naam ‘Theaterambassadeurs’ (De Vest,
Alkmaar; Chassé Theater, Breda; Musis Sacrum, Arnhem). 142 Ook het Jongeren Uitburo van Theater de
Muzeval in Emmen en de Culturele ambassadeurs van Schouwburg De Harmonie in Leeuwarden werken
met ‘theaterambassadeurs’. 143 De theaterambassadeurs worden gevormd uit een aantal jongeren, dat de
gelegenheid krijgt om mee te draaien in de organisatie en via de website of in samenwerking met scholen
theatervoorstellingen onder jongeren te promoten. Er zijn geen lidmaatschapskosten verbonden aan de
jongerenorganisaties. De ambassadeurs zijn over het algemeen in de leeftijd van 12-27 jaar. Musis
Sacrum, Theater de Muzeval en het Munttheater beperken de leeftijd tot 18 jaar.
De opzet van het Jongerenpanel (Munttheater, Weert) is overeenkomstig met die van de
Theaterambassadeurs. Panelleden van 12-18 jaar worden actief betrokken in de organisatie. Ze adopteren
een voorstelling uit het theater en denken onder begeleiding van professionele medewerkers mee over de
marketing en activiteiten rondom de voorstelling. De ervaringen en aanbevelingen van de panelleden
worden vermeld op de website. 144
De TheaterFreaks (Theater de Maaspoort, Venlo) is voor kinderen tussen de 6 en 13 jaar. Een
lidmaatschap kost €12,50 per jaar en biedt diverse ‘exclusieve activiteiten’, zoals workshops,
rondleidingen, meet&greet, een vrijkaart voor een familievoorstelling en toegang tot de TheaterFreaks
clubdag. 145
De Theaterbende (De Tamboer, Hoogeveen) is gericht op jongeren van 2-17 jaar en biedt diverse
workshops en activiteiten voor een lidmaatschap van €40,- per jaar. De club komt zes keer per seizoen bij
elkaar om kennis te maken met de verschillende facetten van theater. Deelnemers kunnen workshops
volgen, zelf toneel spelen en samen naar voorstellingen gaan. Onder de tab Theater Ambassadeurs kunnen
de deelnemers hun reactie achterlaten. 146

4.2 Case studies
Om een inzicht te krijgen in de betekenis van jongerenorganisaties voor orkesten en concertzalen zijn drie
case studies verricht op drie jongerenorganisaties in een internationaal perspectief: Pulse, Junge
Freundeskreis en Entrée. Hiervoor is gesproken met medewerkers van de drie jongerenorganisaties en is
informatie verzameld van de betreffende websites. Een schematische weergave van de uitwerking van de
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Zie resp. www.theaterisleuk.nl, www.chasse.nl/jongeren/theaterambassadeurs, www.mssa.nl/educatie/
theaterambassadeurs.
143
Zie resp. www.mijnmuzeval.nl, www.harmonie.nl.
144
Zie www.munttheater.nl/kids/jongeren.
145
Zie www.theaterfreaks.nl.
146
Zie www.theaterbende.com.
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gegevens van de jongerenorganisaties is toegevoegd in bijlage 2. Afbeelding 7 bevat een beknopt
overzicht van bijlage 2.

Jongerenorganisatie

Leeftijd

Kosten

Aanbod

Pulse Student Ambassadors
London Symphony Orchestra

18-30

…

Junge Freundeskreis
Berliner Philharmoniker

20-35

> €50,- per jaar

Entrée
KCO, Het Concertgebouw

0-30

€10 per jaar

Ambassadeurs promoten concerten onder vrienden
met als kortingstarief £6 (€6,79), beloning via een
puntensysteem met exclusieve aanbiedingen
Borrels met ambassadeurs en meet&greets met
musici voorafgaand aan concerten
Diverse activiteiten zoals workshops, inleidingen,
rondleidingen, repetitiebezoek en meet&greet met
orkestmusici
Concerten uit EntréeSelectie €8,Diverse activiteiten, zoals borrels, Groot Entrée
Orkest, Rentrée en bijzondere concerten zoals
SOUK en Koninginnenachtconcert

Afbeelding 7. Overzicht van de case studies.

4.2.1 Pulse Student Ambassadors, London Symphony Orchestra
De Pulse Student Ambassadors (Pulse) zijn een onderdeel van het marketingplan voor jong publiek van
het London Symphony Orchestra. Het wordt als zodanig gefinancierd door het orkest. 147 Pulse bestaat
sinds 2004 en wordt sindsdien gecoördineerd door een halfjaarlijks wisselende marketing stagiair. Op het
moment van schrijven van dit onderzoek is dit Tim Wong. In een telefoongesprek over Pulse beschrijft hij
de functie en de activiteiten van de jongerenorganisatie bij het LSO als een grote toegevoegde waarde. 148

Pulse betrekt jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar in de promotie van concerten door een systeem van
studentambassadeurs. Iedere ambassadeur krijgt een eigen pincode, die hij door kan geven aan
medestudenten om tegen de lage prijs van £6 (€6,79) voor een speciale Pulse-selectie concertkaarten te
kopen. Voor elke medestudent die met de persoonlijke pincode van de ambassadeur een kaartje koopt,
krijgt de ambassadeur korting voor andere concerten en een punt in het puntensysteem, dat oplopend kans
biedt op diverse prijzen en exclusieve activiteiten, zoals kortingsbonnen en CD’s. Zo wordt de
ambassadeur gestimuleerd om zoveel mogelijk vrienden uit te nodigen voor de concerten. De

147

Wong beschrijft in dit verband dat het mooi zou zijn om, zoals Entrée, een eigen sponsor aan te trekken voor de
activiteiten van Pulse. Er zijn veel ideeën die op dit moment niet tot uitvoering komen, omdat rekening gehouden
moet worden met een beperkt budget. Van der Spek, 24 mei 2011: Interview met Tim Wong.
148
Van der Spek, 24 mei 2011: Interview met Tim Wong.
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ambassadeur met de meeste punten in het puntensysteem in het seizoen 2010-2011 krijgt een concert van
het LSO in Parijs aangeboden. 149
Pulse bestaat volgens Wong op dit moment uit ongeveer 200 ambassadeurs. Een kleine groep van 30
tot 40 ambassadeurs bezoeken regelmatig concerten en strijden verwoed om de prijzen in het
puntensysteem. Anderen komen één of twee keer per jaar. De ambassadeurs zijn voornamelijk
universitaire studenten uit Londen, maar er zijn ook ambassadeurs uit Oxford en Surrey, studentensteden
in de buurt van Londen. De coördinator verspreidt informatie en posters onder de ambassadeurs om ze te
helpen de concerten te promoten. Ook wordt gebruik gemaakt van digitale nieuwsbrieven en de sociale
media om de ambassadeurs te stimuleren naar concerten te komen en vrienden mee te nemen.
Wong vindt de mogelijkheid om concertkaarten te kopen per SMS een groot voordeel van Pulse. Ook
kan online en telefonisch besteld worden. Dit maakt het bestelproces, samen met de lage toegangsprijs,
zeer toegankelijk voor de studenten. Ook worden voorafgaand aan Pulse concerten borrels georganiseerd
met gratis consumpties. Hiervoor worden soms LSO orkestleden uitgenodigd om met de studenten te
komen praten, zodat de studenten een kijkje achter de schermen krijgen en zich meer betrokken voelen bij
het orkest. De goede ervaringen van de ambassadeurs kunnen de drempel naar concertbezoek voor
medestudenten verlagen.
Pulse helpt het LSO om jongeren te bereiken, naar concerten te trekken en een band op te bouwen
tussen de jonge concertbezoekers en het LSO. Het stimuleert studenten om met medestudenten concerten
te bezoeken en samen te genieten van de muzikale ervaring. Hiermee sluit de doelstelling van Pulse aan
op die van het LSO, om zoveel mogelijk mensen van de muziek te laten genieten. 150
Pulse zou in de toekomst graag het aantal studentambassadeurs vergroten en ook op andere manieren
jongeren naar de concerten trekken. In 2011 is door het LSO voor het eerst een afterparty georganiseerd,
genaamd Aftershock. Deze classical club-night is specifiek gericht op de jonge concertbezoekers en wil
de jongeren de hippe en spannende kant van klassieke muziek laten zien. Door toegankelijke hedendaagse
composities, zoals minimal music te spelen, richt het LSO zich erop het stereotype van klassieke muziek
te doorbreken en zo een nieuw publiek te trekken. 151

Wong vindt het werken met studentambassadeurs een toegevoegde waarde voor het LSO, omdat de
ambassadeurs zich betrokken voelen bij het werk van het orkest en graag meewerken om zoveel mogelijk
mensen te bereiken. Dit is naar zijn mening dan ook de maatschappelijke betekenis van Pulse voor het
LSO: het moedigt studenten aan om zich de klassieke muziek eigen te maken. Pulse draagt bij aan het
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Zie www.lso.co.uk/ambassadors.
Wong heeft geen gegevens beschikbaar over het concertbezoek van oud-ambassadeurs of de doorstroom van
ambassadeurs naar de Vrienden van het orkest.
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Van der Spek, 24 mei 2011: Interview met Tim Wong.
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creëren van een gevoel van verbondenheid door borrels vooraf te organiseren, waar de studenten hun
vrienden en andere jonge concertbezoekers kunnen ontmoeten.
De culturele betekenis van Pulse is volgens Wong moeilijk aan te geven, omdat Pulse geen eigen
programmering heeft. De aandacht van het LSO voor jonge concertbezoekers in de vorm van de clubnight is evenwel van grote culturele waarde. Het heeft laten zien dat het orkest ook de grenzen wil
opzoeken, in plaats van steeds weer hetzelfde repertoire uit te voeren.
In economisch opzicht is Pulse vooral een investering in de toekomst. Wong beschrijft dat de
jongerenorganisatie het LSO op de korte termijn meer geld dan het direct opbrengt. De economische
betekenis van Pulse ligt dan ook in het bereiken van een nieuw jong publiek, dat door de aanraking met
het orkest wellicht later nog eens terugkomt. 152

4.2.2 Junge Freundeskreis, Berliner Philharmoniker

De Vrienden van het Berliner Philharmoniker hebben in 2007 de Junge Freundeskreis opgericht om ook
jonge liefhebbers in de leeftijd van 20 tot 35 jaar bij de Vrienden te betrekken. De vereniging is een
onderdeel van de vriendenvereniging van het orkest en wordt gecoördineerd door de medewerkers van
deze vereniging. Voor de gegevens over de Junge Freundeskreis is gesproken met Sibylle Juling,
coördinator van de Freunde der Berliner Philharmoniker e.V. en Junge Freundeskreis. 153

De Junge Freundeskreis heeft tot doel om door middel van bijzondere activiteiten een jong publiek te
bereiken en bij het orkest te betrekken. Scholieren en studenten betalen minimaal €50,- contributie per
jaar. Dit is de helft minder dan de normale ledenbijdrage. 154 Juling beschrijft dat de Junge Freundeskreis
hoopt een duurzame band op te bouwen met de jongeren en ze met de jaren als vrienden bij het orkest te
kunnen blijven betrekken. Deze constructie wordt door meerdere culturele instanties in Berlijn
aangeboden. Ook de Berlinische Galerie (Jung und Artig, Junge Freunde der Berlinischen Galerie) 155 en
de Deutsche Oper Berlin (Junge Freunde im Förderkreis) 156 hebben een jonge vriendenvereniging,
waarmee jongeren door middel van diverse activiteiten bij de instanties betrokken worden.
De Junge Freundeskreis bestaat uit een groep van zo’n zeventig jonge vrienden. Juling veronderstelt
dat de jongeren lid worden omdat ze geïnteresseerd zijn in klassieke muziek en het orkest en omdat ze
zich verbonden voelen met de organisatie. De jongeren maken vaak ook vrienden lid, om samen de
georganiseeerde activiteiten mee te kunnen maken. De activiteiten geven een blik achter de schermen van
152

Van der Spek, 24 mei 2011: Interview met Tim Wong.
Van der Spek, 1 juni 2011: Interview met Sibylle Juling.
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Zie www.freunde-berliner-philharmoniker.de.
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Zie www.jungundartig.de.
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Zie www.deutscheoperberlin.de.
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het orkest, zoals een rondleiding, een repetitiebezoek of een interview met orkestleden. Ook worden
workshops, inleidingen en meet&greets aangeboden. 157 De Junge Freundeskreis biedt de jongeren met
deze activiteiten de mogelijkheid om met gelijkgestemden in contact te komen en dichter bij het orkest te
staan. 158

Juling beschrijft dat de Junge Freundeskreis, pas opgestart in 2007, nog in ontwikkeling is. Er wordt hard
gewerkt om de activiteiten voor de jongeren uit te breiden en meer jonge vrienden aan te trekken. Over
een paar jaar hoopt Juling meer te kunnen vertellen over het succes van de jongerenorganisatie. 159

4.2.3 Entrée, Het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest
Entrée is de onafhankelijke vereniging voor jong publiek van Het Concertgebouw en het KCO. Het is
opgericht in 1994 op initatief van de Vrienden van Het Concertgebouw en KCO, om educatieve projecten
en concerten te organiseren voor de jeugd. Inmiddels heeft de vereniging zich ontwikkeld tot een
bloeiende vereniging van 7000 jonge concertbezoekers. De jongeren zijn met Entrée ‘meegegroeid’, waar
eerst de nadruk lag op de jeugd van 6-12, gaat de aandacht inmiddels uit naar jongeren van 0-30 jaar met
een zwaartepunt op de groep 18- tot 24-jarigen. 160 Voor informatie over Entrée is gesproken met Eefje
Rabelink, coördinator van Entrée; en zijn de website en een intern ledenonderzoek geraadpleegd.

De missie van Entrée is om een jong publiek zich thuis te laten voelen bij en te interesseren voor
‘Gebouw en Orkest’. Entrée ontvangt financiële steun van de Vrienden en heeft als hoofdsponsor ING.
Wanneer nodig worden bovendien voor diverse projecten fondsen aangeschreven. 161
Entrée biedt de leden voor €10,- contributie per jaar een EntréeSelectie met voor jongeren
interessante concerten (toegangsprijs €8,-) en organiseert diverse projecten, uiteenlopend van Groot
Entrée Orkest voor amateurs en bijzondere concerten met het KCO zoals Koninginnenachtconcert. Entrée
vormt samen met de Vrienden een Alliantie van Concertpubliek van Het Concertgebouw en het KCO. 162
De organisatie volgt het principe ‘voor en door jongeren’: een bestuur van zeven jonge vrijwilligers
organiseert de activiteiten en houdt de vereniging in beweging. Het bestuur wordt begeleid door twee
vaste medewerkers en een Raad van Toezicht, met daarin oud-Entréebestuursleden en personen betrokken
157

Juling heeft in het interview geen informatie prijsgegeven over de financiering van de activiteiten. Verondersteld
wordt dat de jongerenorganisatie als onderdeel van de vriendenvereniging meegenomen wordt op de begroting van
de Vrienden.
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bij de Vrienden van Het Concertgebouw en het KCO. Ten opzichte van andere soortgelijke
jongerenorganisaties die jongeren inzetten in de organisatie, zoals Blikopeners (Stedelijk Museum,
Amsterdam) 163 en het reeds besproken YPG (Rotterdams Philharmonisch Orkest), heeft het
jongerenbestuur van Entrée meer verantwoordelijkheden. Het bestuur heeft de mogelijkheid om een eigen
draai te geven aan de vereniging. 164
Rabelink beschrijft de jongerenorganisatie als de ‘luis in de pels’ van de gevestigde instituten. Het
jongerenbestuur organiseert de Entréeprojecten en krijgt de mogelijkheid om echt mee te draaien in een
grote culturele organisatie. De bestuursleden houden de organisatie jong en vernieuwend, ze spreken de
taal van de jongeren en zoeken de grenzen op binnen wat mogelijk is. De constructie van een
onafhankelijke vereniging maakt het mogelijk om te experimenteren. Het is dan ook niet erg dat het ene
project beter slaagt dan het andere. Rabelink vindt Entrée zodoende veel meer dan alleen een kortingspas,
het kan een bijdrage leveren aan het grote geheel. 165
Entrée organiseert diverse projecten gericht op de actieve participatie van jongeren, zoals het Groot
Entrée Orkest en het Entrée Kamermuziekconcours. Hierbij worden amateurs begeleid door orkestleden
en krijgen ze de kans om te spelen in Het Concertgebouw. Ook organiseert Entrée het project Rentrée,
waarbij jonge vrijwilligers minder mobiele ouderen begeleiden in ruil voor een gratis concert. Bovendien
verzorgt Entrée de gratis afterparty van de AAA-serie van het KCO en jaarlijks een bijzonder concert, om
een bijdrage te leveren aan het culturele aanbod voor jongeren in de stad. Het Koninginnenachtconcert en
het Entrée Late Night Café zijn reeds besproken in hoofdstuk 3 (zie pagina 27).
Entrée maakt gebruik van een papieren seizoenskalender, een website, digitale nieuwsbrief en de
sociale media om de leden te informeren over het aanbod. De papieren seizoenskalender is dit seizoen
echter voor het laatst uitgegeven, omdat digitale media meer mogelijkheden bieden en meer gerichte en
up to date informatie aan de leden kunnen geven. Zo kunnen sociale media worden ingezet om een buzz
te creëren rondom Entrée en de doelgroep te activeren voor bepaalde evenementen. Hierbij spelen de
jongeren zelf een grote rol. Mond-tot-mond reclame door de leden is volgens Rabelink het meest effectief
om concertbezoek te stimuleren. Jongeren beleven graag samen een mooi avondje uit. Entrée speelt
hierop in door gerichte acties uit te voeren, zoals introductieacties waarbij vrienden tegen
Entréekortingstarief meegenomen kunnen worden en borrels voor en na concerten. Door de lage
toegangsprijs en het veelzijdige aanbod is het mogelijk om te experimenteren en Het Concertgebouw en
het KCO op een laagdrempelige manier te leren kennen. 166
In 2011 heeft Entrée een onderzoek laten uitvoeren onder de leden, om de organisatie te evalueren en
een inzicht te krijgen in de wensen van de doelgroep. Hieruit blijkt dat onder meer dat het
163
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Entréelidmaatschap een positieve invloed heeft op het concertbezoek van de leden. Een meerderheid
(73%) geeft aan door het lidmaatschap vaker een bezoek te hebben gebracht aan het Concertgebouw. 167
Entrée zou de leden kunnen stimuleren tot een nog frequenter concertbezoek, door de jongeren te helpen
in de selectie van het aanbod en het bestelproces te vergemakkelijken. 168 Entrée heeft naar aanleiding van
de resultaten van dit onderzoek inmiddels besloten dat Entréeleden per concert twee kaarten kunnen
bestellen tegen Entréetarief in plaats van één. Ook is een Smaakwijzer in ontwikkeling, die de jongeren
wegwijs kan maken in het aanbod. 169
Uit het ledenonderzoek blijkt verder dat de de leden concerten bezoeken voor de muziek (92%), de
gezelligheid van een avondje uit (88%) en de gezelligheid met vrienden (57%). Het Entrée- lidmaatschap
is voornamelijk een toegevoegde waarde door de aangeboden korting (83%) en de mogelijkheid te
experimenteren met concerten (48%). Ook noemt een klein aantal leden (5%) de bijzondere projecten als
reden voor lidmaatschap. 170
De lage prijs en de EntréeSelectie maken het concertbezoek zeer laagdrempelig. In Het
Concertgebouw is het voor jongeren ook mogelijk om last-minute voor €10,- een kaartje te halen, maar de
meerderheid verkiest een Entréelidmaatschap boven het ‘sprinten’ door de zekerheid (63%) en het kunnen
plannen (53%) van het concertbezoek. 171 Ook benoemt een kleine groep (16%) de waarde van Entrée als
de binding met Gebouw en Orkest en het verworden van concertbezoek tot gewoonte. 172
Deze resultaten ondersteunen de mening van Rabelink dat Entrée meer is dan een kortingspas. Entrée
laat jongeren in contact komen met klassieke muziek, gezellig samenzijn in een muzikale omgeving en
participeren in bijzondere projecten. Rabelink geeft aan dat door de laagdrempelige aanraking met
Gebouw en Orkest de kans bestaat dat de jonge concertbezoekers zich meer betrokken gaan voelen en ook
op latere leeftijd blijven komen. Entrée werkt op dit moment aan de doorstroom van Entréeleden naar de
Vrienden, door de tussenvorm EntréeNext voor de young professionals van 30 tot 40 jaar. Hierin ligt
meer dan bij de Vrienden de nadruk op concertbezoek en participatie en wordt meer korting gegeven in
de vorm van series of aanbiedingen, om de overgang naar de Vrienden te versoepelen. 173
Ten slotte beschrijft Rabelink de maatschappelijke betekenis van Entrée als zoveel mogelijk jonge
mensen in aanraking brengen met Gebouw en Orkest. Entréeleden kunnen samen met vrienden concerten
bezoeken en gezellig borrelen in het Late Night Café. Bovendien laat Entrée ze kennis maken met
klassieke muziek en is het mogelijk om nieuwe dingen te ontdekken en te experimenteren in het
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concertbezoek, door een veelzijdige concertselectie voor een lage prijs. Het jonge publiek dat Entrée
binnenhaalt is bovendien van economische waarde voor Het Concertgebouw en het KCO. De jongeren
vullen stoelen die de instanties graag gevuld zien. De jonge concertbezoekers kunnen bovendien
uitgroeien tot actieve muziekliefhebbers, die nog vaak zullen terugkomen. Rabelink beschouwt Entrée
daarmee als een goede investering om een nieuw publiek te trekken.
De vernieuwende projecten zoals het Koninginnenachtconcert en Souk zijn volgens Rabelink van
grote culturele en artistieke waarde voor Gebouw en Orkest. De projecten worden ontwikkeld voor en
door jongeren en kunnen meer dan de gevestigde instituten de grenzen opzoeken en vernieuwing
aanbrengen in het repertoire door eigenzinnige en jonge ideeën. Entrée is de luis in de pels, en dat moet
volgens Rabelink vooral zo blijven. 174

4.3 Analyse case studies
De drie jongerenorganisaties geven een goed beeld van de mogelijkheden van jongerenorganisaties voor
orkesten en concertzalen. De organisaties hanteren alle drie een andere aanpak, met andere zwaartepunten
in doelstelling en activiteiten. De belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de
jongerenorganisaties leveren een inzicht in de functie en betekenis van de jongerenorganisaties voor de
orkesten en concertzalen.

1. Organisatie
Pulse, de Junge Freundeskreis en Entrée proberen jongeren door middel van hun activiteiten meer bij de
orkesten en concertzalen te betrekken. Alle drie de organisaties werken met een vorm van lidmaatschap
om de jongeren aan zich te binden. Pulse biedt een gratis lidmaatschap, waarbij de studentambassadeur
een actieve houding moet aannemen voordat voordat hij of zij van de korting op concerten en de
daaropvolgende voordelen gebruik kan maken. Entrée en de Junge Freundeskreis heffen een contributie.
De contributie van Entrée is dermate laag, dat ook voor de door Kuperus genoemde calculerende
‘klanten’-leden de baten opwegen tegen de kosten. De Junge Freundeskreis vraagt iets meer van haar
leden. De contributie is in de vorm van een minimumbijdrage aan steun aan het orkest. Er wordt wel
rekening gehouden met de beperkte financiële middelen van jongeren: het minimumbedrag voor
scholieren en studenten is de helft van het normale minimumbijdrage.
Alle drie de jongerenorganisaties betrekken in meer of minder actieve mate jongeren bij de
organisatie. De Junge Freundeskreis is het werken met vrijwilligers in de organisatie van projecten nog
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aan het opzetten. Pulse en Entrée werken met een systeem voor en door jongeren: de studentambassadeurs
promoten zelf de concerten onder hun vrienden, bovendien is de coördinator van Pulse zelf steeds een
stagiair; Entrée wordt geleid door een jongerenbestuur en organiseert diverse activiteiten waarbij
vrijwilligers en amateurs worden ingezet, zoals Rentrée en het Groot Entrée Orkest. De
studentambassadeurs en het jongerenbestuur zijn volgens de indeling van Kuperus te omschrijven als
‘onbetaalde medewerkers’. Actieve leden, die graag tijd steken in hun bijdrage aan de organisatie. Ook de
participatieprojecten van Entrée geven actieve leden en amateurs als ‘onbetaalde medewerkers’ de
gelegenheid om een bijdrage te leveren aan de organisatie. Zoals blijkt uit de theorie van Kuperus over
lidmaatschapsmotieven (paragraaf 4.3), wordt de betrokkenheid van deze leden door deze projecten
vergroot. Bovendien zijn de vrijwilligers van groot nut voor de organisatie.
Ook het internet en sociale media worden door de jongerenorganisaties ingezet. De organisaties
hebben een website met up to date informatie en bieden een platform voor de leden om met elkaar te
communiceren. Entrée is van plan om de informatie via de website uit te breiden met een Smaakwijzer,
om de jonge concertbezoekers aan de hand van hun voorkeuren te helpen in hun keuze uit het aanbod. Dit
initiatief sluit aan bij het in hoofdstuk 3 beschreven ‘might also like’ principe van verkoopbedrijf
Amazon. Pulse en Entrée bieden bovendien de mogelijkheid om online kaarten te bestellen. Pulse heeft de
bestelprocedure zelfs zodanig toegankelijk gemaakt dat kaarten ook via SMS besteld kunnen worden. De
Junge Freundeskreis houdt zich niet in directe zin bezig met kaartverkoop.

2. Activiteiten
De drie jongerenorganisaties bieden diverse activiteiten voor de betrokken leden. Bij Pulse ligt de nadruk
op de verkoop van concertkaarten. De ambassadeurs worden gestimuleerd om zoveel mogelijk jonge
concertbezoekers te mobiliseren door het puntensysteem met exclusieve aanbiedingen, van
kortingsvouchers tot een buitenlandse reis naar een concert van het LSO. Ook worden borrels en
meet&greets voorafgaand aan de concerten georganiseerd. Ook Entrée organiseert borrels voor en na de
concerten, zoals het Entrée Late Night Café, om op een toegankelijke manier af te kunnen spreken met
gelijkgestemden op een mooie locatie.
De Junge Freundeskreis verzorgt onder meer een blik achter de schermen door rondleidingen,
repetitiebezoek of interviews met concertleden om de jongeren meer betrokken te laten voelen bij het
orkest. Ook worden borrels georganiseerd om het gevoel van verbondheid onder de jonge vrienden
onderling te vergroten. Door middel van educatieve activiteiten, zoals workshops en inleidingen wil de
Junge Freundeskreis de jongeren meer te weten laten komen over de muziek en het orkest. Deze
activiteiten wijden de jongeren in in de wereld van de klassieke muziek en ontwikkelen de culturele
competenties van de jonge vrienden. Uit de onderzoeken besproken in paragraaf 2.2 blijkt dat de
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ontwikkeling van de culturele competenties bijdraagt aan de vorming van de waardering voor klassieke
muziek en zo de drempel tot concertbezoek kan verlagen.
Zoals beschreven is in paragraaf 3.3 kunnen alternatieve concertvormen ook de drempel verlagen om
kennis te maken met de rijkdom van de klassieke muziek. De vorm- en inhoudexperimenten die Entrée
organiseert, zoals de samenwerking tussen verschillende musici van verschillende genres in het
Koninginnenachtconcert of de afwisseling van live acts en een DJ in het Entrée Late Night Café, vormen
een toegevoegde op het reguliere aanbod. Pulse en de Junge Freundeskreis organiseren geen bijzondere
concerten voor de jongeren.
Pulse en Entrée proberen bovendien de drempel naar de traditionele concerten te verlagen, door
korting te bieden op een voor jongeren interessante selectie uit het aanbod. Door het reguliere aanbod
toegankelijk te maken en hiernaast bijzondere vernieuwende projecten te organiseren, wordt een
middenweg gevonden in de discussie over alternatieve concertvormen (zie paragraaf 3.3). Hiermee geven
de jongerenorganisaties de ruimte aan zowel ‘traditionalistisch’ als ‘experimentalistisch’ ingestelde
jongeren. Pulse en Entrée ondersteunen de jongeren in de keuze uit het aanbod en geven een financiële
prikkel met de lage toegangsprijzen. Hoewel Cas Smithuijsen stelt dat financiële prikkels eerder een
stimulans zijn op de korte termijn, blijkt uit het ledenonderzoek van Entrée dat jongeren door de lage prijs
ook gestimuleerd worden om te experimenteren met concerten. Een lage prijs draagt zo ook bij aan de
kennismaking van jongeren met de verscheidenheid van het klassieke repertoire. Dit zou mede effect
kunnen hebben op het concertbezoek op de lange termijn.

3. Doelstelling en betekenis
De doelstellingen van de jongerenorganisaties komen voor een groot deel met elkaar overeen. De
jongerenorganisaties stellen zich ten doel om een jong publiek te bereiken en te betrekken. Hiermee
leveren ze een bijdrage aan de totstandkoming van de doelstelling van de betrokken orkesten en
concertzalen. Pulse ondersteunt de doelstelling van het LSO om een zo groot en breed mogelijk publiek
aan te trekken, door zich specifiek te richten op het bereiken van een nieuw jong publiek van 18-30 jaar.
De Junge Freundeskreis beoogt als onderdeel van de vriendenvereniging de betrokkenheid van jongeren
bij het orkest te verhogen. Entrée ten slotte stelt zich ten doel een jong publiek thuis te laten voelen bij en
te interesseren voor Gebouw en Orkest.
De medewerkers van de jongerenorganisaties stellen dat de jongerenorganisaties van grote waarde
zijn voor de betrokken orkesten en concertzalen. De Junge Freundeskreis is nog in ontwikkeling, maar
hoopt in de komende jaren nog meer jonge vrienden voor het orkest aan te trekken. De betekenis van
Pulse voor het LSO wordt door Wong omschreven als een stimulans en een investering voor de toekomst.
Pulse biedt door de hoge korting en de uitnodigingen via vrienden een laagdrempelige manier voor jonge
concertbezoekers om zich klassieke muziek eigen te maken. De jongerenorganisatie creërt bovendien een
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gevoel van verbondenheid met de jonge concertbezoekers, door ze actief bij de organisatie te betrekken.
Dit is volgens Wong een investering in de toekomst, omdat zo een jong en nieuw publiek bereikt wordt.
Ook Rabelink beschouwt Entrée als een goede investering in de toekomst. Rabelink ziet de betekenis
van Entrée vooral in de laagdrempelijke manier waarop Entrée jongeren in aanraking brengt met Het
Concertgebouw en het KCO. Het kortingstarief maakt het mogelijk om nieuwe dingen te ontdekken en
samen met vrienden concerten te bezoeken. Bovendien jaagt Entrée vernieuwing aan; het bereikt een
nieuw jong publiek en houdt de gevestigde instanties scherp door de eigenzinnige ideeën van het
jongerenbestuur.
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5 Conclusie en aanbevelingen
Deze scriptie biedt een inzicht in de mogelijkheden van jongerenorganisaties in de context en
problematiek van de zoektocht naar een jong concertpubliek. Afsluitend geef ik in dit laatste hoofdstuk
een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek om antwoord gegeven op de in het
eerste hoofdstuk beschreven onderzoeksvragen. Dit leidt tot de beantwoording van de hoofdvraag: ‘Wat is
de betekenis van jongerenorganisaties voor orkesten en concertzalen?’ Ten slotte zijn aanbevelingen
geformuleerd voor orkesten en concertzalen om een jong publiek te bereiken en aan zich te binden.

5.1 Conclusie
De jonge generatie
Onderzoek naar verschillende generaties concertpubliek heeft uitgewezen dat het aantal jonge
concertbezoekers in de afgelopen vijfentwintig jaar is gedaald van 17% naar 13,4%. Zoals in paragraaf
2.1 uiteen is gezet, blijkt uit de meest recente cijfers dat de aanwas van de nieuwe generaties jongeren
achter blijft. Op basis van de tabel van Hamann (zie afbeelding 1 op pagina 12) kan worden opgemaakt
dat het publiek vergrijst en er sprake is van een generatie-effect. Dit kan leiden tot een
aansluitingsprobleem wanneer het aantal jonge concertbezoekers blijft afnemen. Het is daarom cruciaal
voor de in stand houding van orkesten en concertzalen om te blijven investeren in een jong publiek.
Uit de onderzoeken van onder meer Ineke Nagel en Rainer Dollase die beschreven zijn in paragraaf
2.2, kan worden geconcludeerd dat de kennismaking met klassieke muziek op jonge leeftijd de kans op
concertbezoek op latere leeftijd kan vergroten. De onderzoeken van Nagel, Van der Hoeven en De Haan
en Knulst maken duidelijk dat drie factoren invloed hebben op de ontwikkeling van smaak en waardering
van klassieke muziek: het ouderlijk milieu, het educatieniveau (opleidingsniveau en culturele
competenties) en de levensfase.
De beschrijvingen van de huidige generatie jongeren in paragraaf 2.3 leren ons dat de kennismaking
met de traditionele cultuur wordt bemoeilijkt. Verklaringen hiervoor zijn onder meer dat de culturele
competenties van de jongeren beperkter zijn en het respect voor de traditionele kunsten is afgenomen. De
hypothese dat de nieuwe media de jongeren zouden kunnen aantrekken blijkt niet waar. Uit een
onderzoek van het SCP naar online cultuurparticipatie blijkt dat de online cultuurdeelname de offline
cultuurdeelname weerspiegelt. Via nieuwe media wordt dus geen nieuw publiek gecreëerd, maar bieden
wel een extra platform voor jongeren om culturele ervaringen te delen of informatie op te zoeken over
cultuur.
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Aanbod voor een jong publiek
Naar aanleiding van het derde hoofdstuk kan ik concluderen dat de drempel naar de klassieke muziek kan
worden verlaagd door drie factoren: educatieve projecten, experimenten met nieuwe concertvormen en
een vernieuwingen in marketing en communicatie.
-

Muziekeducatieve projecten laten jongeren kennismaken met klassieke muziek in de concertzaal
en dragen bij aan de ontwikkeling van de culturele competenties van de jongeren.

-

Vormexperimenten en bijzondere samenwerkingen tussen musici van verschillende genres bieden
mogelijkheden om de bestaande cultuur aan te laten sluiten bij de jongerencultuur. Alternatieve
concertvormen met behoud van het klassieke repertoire en de kwaliteit van de muziek kunnen de
jongeren daarnaast op een toegankelijke manier in aanraking brengen met de volwassen cultuur.

-

Nieuwe media kunnen worden ingezet om concertbezoek te stimuleren onder reeds
geïnteresseerde jonge concertbezoekers, door bijvoorbeeld de online verkoop van concertkaarten,
extra informatie over de programmering te bieden en naar concerten in ‘dezelfde stijl’ te
verwijzen.

Deze diensten komen overeen met wat Miranda Boorsma ‘aanvullende diensten’ noemt. Zoals beschreven
is in paragraaf 3.3, veronderstelt Boorsma dat deze diensten de klantwaarde kunnen verhogen. De
klantwaarde wordt verhoogd door de kernwaarde van de orkesten en concertzalen voor de jonge
concertbezoekers te versterken. De kernwaarde is de artistieke beleving van kwalititatief hoogwaardige
muziek.
Boorsma stelt verder onder meer dat een vernieuwd marketingbeleid dat specifiek gericht is op het
aantrekken van jonge ‘culturele omnivoren’ de klantwaarde van orkesten en concertzalen kan versterken.
Ze stelt dat een kunstwerk pas waarde krijgt door de ervaringen van bezoekers en doordat over de kunst
wordt gepraat. Met een groter aantal jongeren en ‘culturele omnivoren’ in het publiek zal anders over de
muziek worden gepraat dan met alleen vaste bezoekers in het publiek.
Zoals blijkt uit paragraaf 3.4 kunnen lidmaatschapsstructuren de loyaliteit van de jongeren bij
orkesten en concertzalen versterken. Een lidmaatschap met financiële voordelen of exclusieve activiteiten
doet jongeren een aantrekkelijke aanbieding in ruil voor concertbezoek of registratie van
contactgegevens. Uit de beschreven lidmaatschapsmotieven van Marike Kuperus kan worden
geconcludeerd dat een lidmaatschap een win-winsituatie kan opleveren, wanneer de baten voor het lid en
de organisatie opwegen tegen de kosten. Hierbij zijn vier soorten leden te onderscheiden, die de baten op
verschillende manieren tegen de kosten afwegen. De voorbeelden uit deze paragraaf tonen dat
jongerenorganisaties van orkesten en concertzalen kunnen inspelen op de behoeften van de verschillende
soorten leden door middel van diverse aanbiedingen binnen de lidmaatschapsstructuur. Minder actieve
leden kunnen worden benaderd met financiële voordelen, actieve leden kunnen als vrijwilliger bij de
organisatie worden betrokken.
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Jongerenorganisaties
Uit de inventarisatie van het jongerenaanbod van de 12 orkesten en 42 concertzalen in Nederland, blijkt
dat een kwart van de orkesten en iets minder dan een derde van de concertzalen (29%) gebruik maakt van
een jongerenorganisatie. 42% van de orkesten en 64% van de concertzalen bieden eigen
kortingsmogelijkheden in de vorm van kortingsbedragen of -percentages, speciale jongerentarieven of
last-minutetarieven. De prijzen van de vaststaande tarieven zijn laag, variërend van €5,- tot €12,50.
Van de orkesten en de grote concertzalen biedt de meerderheid educatieve projecten aan, al dan niet
in samenwerking met scholen. Diverse concertzalen bieden bovendien muzikale educatieve projecten,
waarin amateurs mee kunnen spelen in muzikale activiteiten. De kleinere concertzalen hebben echter vaak
geen eigen projecten op het gebied van jongeren en bieden alleen familievoorstellingen of
kortingsmogelijkheden.
De veertien jongerenorganisaties van Nederlandse orkesten en concertzalen tonen veel
overeenkomsten in opzet en aanbod. Acht van de elf jongerenorganisaties van concertzalen besteedt
echter geen aandacht aan klassieke muziek. Bij de meeste organisaties worden jongeren actief ingezet als
ambassadeur, panellid, bestuurslid of als vrijwilliger bij projecten en zo betrokken in de organisatie of
promotie van voorstellingen en concerten (71%). Grofweg de helft van de jongerenorganisaties biedt
activiteiten die een kijkje achter de schermen geven of een educatief aspect hebben (43%). Dit zijn vaak
inleidingen, rondleidingen of meet&greets, workshops en repetitiebezoek.

De aanpak en visie van de jongerenorganisaties Pulse, de Junge Freundeskreis en Entrée bieden een goed
beeld van de mogelijkheden van jongerenorganisaties voor orkesten en concertzalen in een internationaal
perspectief. Zoals naar voren komt uit de case studies stellen de jongerenorganisaties zich ten doel om
een jong publiek te bereiken en bij de orkesten en concertzalen te betrekken. Hiermee leveren ze een
bijdrage aan de publieksontwikkeling en verhogen ze de betrokkenheid van jongeren bij de instellingen.
Alle drie de jongerenorganisaties werken met een vorm van lidmaatschap om de jongeren aan zich te
binden. Ze bieden voordelen en activiteiten tegen een geringe contributie of een tegenprestatie die de
jongere alleen maar meer plezier oplevert: betrokkenheid in de vorm van actieve participatie in projecten
als vrijwilliger of amateur en loyaliteit in de vorm van concertbezoek.
De jongerenorganisaties hebben alle drie een ander soort ruilovereenkomst met de betrokken leden.
Pulse biedt korting en een puntensysteem met in waarde oplopende aanbiedingen in ruil voor de promotie
van concerten door studentambassadeurs. De Junge Freundeskreis biedt diverse activiteiten met een
educatieve inslag en een blik achter de schermen in ruil voor de steun en loyaliteit van de leden. Entrée
maakt een selectie van het concertaanbod voor leden beschikbaar voor een lage prijs en biedt diverse
sociale, culturele en educatieve projecten en activiteiten waarin jongeren als concertbezoeker, amateur of
vrijwilliger betrokken kunnen zijn.
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Come together - de betekenis van jongerenorganisaties voor orkesten en concertzalen
Het publieksbereik is van belang voor de maatschappelijke relevantie van de orkesten en concertzalen.
Het jonge publiek is bovendien van economische betekenis voor de organisaties. Door een jong publiek
aan te trekken wordt geïnvesteerd in de continuering van concertpubliek. De muziekeducatieve projecten
en bijzondere concerten die voor jongeren worden aangeboden hebben ook een culturele betekenis,
doordat de orkesten en concertzalen de jongeren hiermee enerzijds inwijden in de rijkdom van het
muzikale erfgoed en anderzijds de grenzen opzoeken en aansluiting zoeken bij de jongerencultuur van
vandaag de dag. Orkesten en concertzalen kunnen door middel van educatieve projecten, programmering,
alternatieve concertvormen en een moderne marketing en communicatie zich zo aantrekkelijk mogelijk
maken voor de jonge generatie en zo hun interesse voor de klassieke muziek proberen te wekken.
Wanneer de belangstelling op jonge leeftijd ontstaat, is de kans op concertbezoek in de toekomst groter.
Op basis van de resultaten uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat jongerenorganisaties door
hun specifiek op jongeren gerichte organisatie en activiteiten van maatschappelijke, culturele en
economische betekenis zijn voor de orkesten en concertzalen. Met behulp van jongerenorganisaties kan
extra aandacht worden gericht op de enthousiasmerende sfeer van muziekeducatieve projecten en een
speciale jongerenprogrammering. De verschillende sociale, culturele en educatieve activiteiten van de
jongerenorganisaties kunnen de drempel tot concertbezoek verlagen, door jongeren samen met hun
vrienden kennis te laten maken met de orkesten en concertzalen. Door middel van een vorm van
registratie of lidmaatschap kunnen jongerenorganisaties een bestand opbouwen van de jonge
concertbezoekers, die ze bij de orkesten en concertzalen kunnen betrekken door diverse exclusieve
activiteiten of kortingsacties. Zij creëren op verschillende niveaus een win-winsituatie voor enerzijds de
orkesten en concertzalen en anderzijds de jonge concertbezoekers:
-

De jongerenorganisaties ondersteunen de marketingdoelstelling van de orkesten en concertzalen
door een duurzame relatie met de jonge concertbezoekers op te bouwen en bij te dragen aan de
continuïteit van concertpubliek.

-

De lidmaatschapsstructuur van de jongerenorganisaties maakt het mogelijk om een relatie op te
bouwen met de jongeren, door aan het lidmaatschap verbonden financiële voordelen of
exclusieve aanbiedingen en activiteiten te bieden.

-

Met een veelzijdig aanbod aan kortingsmogelijkheden en bijzondere projecten bieden de
jongerenorganisaties voordelen voor actieve en minder actieve concertbezoekers, rekening
houdend met de verschillende door Kuperus benoemde lidmaatschapsmotieven.

-

Zij dragen bij aan de intensivering van de betrokkenheid van jongeren bij orkesten en
concertzalen door jongeren als vrijwilliger in de organisatie te betrekken. Jongeren krijgen de
mogelijkheid om mee te draaien in een professionele organisatie. Zo komen ze dichter bij de
orkesten en concertzalen te staan.
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Door de kwaliteiten van jongerenorganisaties in te zetten, kunnen de orkesten en concertzalen hun waarde
voor jonge concertbezoekers optimaliseren en stimuleren dat ze komen en blijven komen.

5.2 Aanbevelingen voor orkesten en concertzalen
Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan de orkesten en concertzalen zonder jongerenorganisatie
worden aanbevolen de mogelijkheden tot het opzetten van een jongerenorganisatie te gaan onderzoeken.
Belangrijk hierbij is de vorm van een lidmaatschap met financiële voordelen of exclusieve activiteiten,
zodat de jongeren gestimuleerd kunnen worden om te komen en blijven komen en zich in te zetten voor
de organisatie. Financiële voordelen kunnen worden aangeboden in ruil voor een gratis registratie in een
ledenbestand, of tegen een kleine vergoeding in de vorm van een jaarlijkse contributie. Actieve leden
kunnen worden beloond door de voordelen op te laten lopen in ruil voor promotie van het lidmaatschap of
concertbezoek onder vrienden. Exclusieve activiteiten die instellingen kunnen aanbieden, zijn
bijvoorbeeld activiteiten die een kijkje achter de schermen bieden bij de instelling zoals repetitiebezoek,
workshops en rondleidingen; of sociale evenementen zoals borrels en feesten. Ook kunnen jongeren actief
in de organisatie betrokken worden, door een jongerenbestuur of team van ambassadeurs te vormen. Deze
jongeren kunnen onder begeleiding van een medewerker concerten promoten of activiteiten rondom
klassieke muziek of de concertzaal organiseren.
De veertien jongerenorganisaties van orkesten en concertzalen in Nederland zijn qua opzet en aanbod
van activiteiten met elkaar te vergelijken en bieden een goed beeld van de mogelijkheden van
jongerenorganisaties. De ene jongerenorganisatie legt echter de nadruk op het actief betrekken van
jongeren bij de organisatie, anderen ontwikkelen voornamelijk activiteiten vanuit een educatief oogpunt.
Orkesten en concertzalen zouden in de opzet van een jongerenorganisatie moeten nagaan hoe de
jongerenorganisatie hun doelstellingen kan ondersteunen. Beperkt door ruimte en tijd ben ik in dit
onderzoek niet ingegaan op de praktische uitvoering van de besproken jongerenorganisaties. De orkesten
en concertzalen zouden dan ook baat hebben bij de opzet van een brainstorm/ overleg om kennis en
ervaringen over het werken met en voor jongeren met elkaar te delen.

Verder kunnen uit dit onderzoek een aantal bevindingen naar voren worden gehaald, die leiden tot de
volgende aanbevelingen voor orkesten en concertzalen:
-

Ouders. Er zou meer aandacht kunnen worden besteed aan het stimuleren van de belangstelling
van de ouders voor muziek en concertbezoek. Zoals naar voren komt uit het onderzoek van Ineke
Nagel is de invloed van de ouders op de waardering voor klassieke muziek groot. De
familieconcerten die op dit moment georganiseerd worden, zijn vaak concerten die ook
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aantrekkelijk zijn voor de ouders. Deze concerten richten zich echter voornamelijk op kinderen
tot 12 jaar of tot oudere jongeren in schoolverband. Een tussenvorm waarbij ouders en jongeren
vanaf 12 jaar samen een aantrekkelijk concert kunnen bezoeken, zou wellicht een toegevoegde
waarde aan het educatiepakket vormen.
-

Amateurs. Het zelf bespelen van een instrument is de meest actieve vorm van cultuurparticipatie,
die een hechte verbinding met muziek tot stand brengt. Amateurs vormen volgens Gembris dan
ook een groep geïnteresseerde potentiële concertbezoekers. Door samenwerking te zoeken met
muziekscholen en amateurensembles en projecten aan te bieden waarin de liefhebbers actief
kunnen participeren, kunnen orkesten en concertzalen een podium bieden aan de jonge amateurs
en deze groep actief kennis laten maken met de instellingen. Uit de inventarisatie blijken alleen
Entrée, het Nederlands Philharmonisch Orkest en de Philharmonie in Haarlem dergelijke
projecten aan te bieden. Het verdient aanbeveling om meer van dergelijke projecten op te zetten
en samenwerking te zoeken met muziekscholen en amateurensembles.

-

Vrijwilligers. Uit de cijfers van OCW blijkt dat het bestand van betrokken vrijwilligers en leden
van vriendenverenigingen vergrijst. Zoals beschreven is in paragraaf 3.4, zijn vrijwilligers van
grote waarde voor culturele instellingen. Het is dan ook aan te bevelen om initiatieven te
ontwikkelen om jongeren als vrijwilliger bij de instelling te betrekken. De in paragraaf 4.1.3 en
de case studies beschreven initiatieven van jongerenorganisaties zouden hiervoor als voorbeeld
kunnen dienen.

-

Alternatieve concertvormen. Zoals de discussie aangehaald in paragraaf 3.2 inzichtelijk maakt,
bestaan er uiteenlopende meningen over het al dan niet informeler maken van de
uitvoeringspraktijk. Het verdient aanbeveling om te experimenteren met verschillende
concertvormen om zo de ideale balans te vinden tussen het genieten van klassieke muziek en een
voor jongeren aantrekkelijke, minder elitaire omgeving.

-

Digitale media. De digitale media zouden door culturele instellingen meer kunnen worden
aangegrepen om aansluiting te zoeken bij de levensstijl van de jonge generatie. Met het internet
kunnen orkesten en concertzalen inspelen op de behoefte van jongeren om hun interesses te delen
en ervaringen samen te beleven. Bovendien biedt het internet mogelijkheden om concertbezoek te
stimuleren, door bijvoorbeeld extra informatie aan te bieden over de programmering of de
bezoeker suggesties voor concerten ‘in dezelfde stijl’ mee te geven.
In paragraaf 3.3 is beschreven dat online kaartverkoop kan bijdragen aan het verlagen van de
drempel naar het concertbezoek. Zoals Wilbrink beschrijft zouden nog niet verkochte kaarten
bijvoorbeeld ook eerder op de dag al via actietarieven aangeboden kunnen worden op het internet.
Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan worden aanbevolen dat orkesten en concertzalen
zich nog meer verdiepen in de mogelijkheden van digitale media.
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5.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek
Beperkt door ruimte en tijd is voor dit onderzoek gekozen om slechts drie jongerenorganisaties in case
studies uit te lichten. Pulse, de Junge Freundeskreis en Entrée geven door hun verschil in aanpak en
organisatie een rijk beeld van de mogelijkheden van jongerenorganisaties, maar door het verschil in
grootte en fase van ontwikkeling, waarbij vooral Entrée qua omvang en veelzijdigheid aan activiteiten
boven de andere twee organisaties uitsteekt, zou een enigszins door Entrée gekleurd beeld ontstaan
kunnen zijn. Dit zou ondervangen kunnen worden door de casus te vergroten en interviews met meerdere
jongerenorganisaties te houden. Een focusgroep met medewerkers van de verschillende organisaties zou
bovendien een toegevoegde waarde vormen. Dit zou het beeld dat in deze scriptie geschetst is over de
betekenis van jongerenorganisaties aanvullen.
In een vervolgonderzoek zou de inventarisatie van het jongerenaanbod van orkesten en concertzalen
op grotere internationale schaal uitgevoerd kunnen worden. Wegens de complexiteit van de uitdagingen
voor de orkesten pleit de Raad voor Cultuur voor een hechtere samenwerking op internationaal gebied.
Nader onderzoek kan inzichtelijk maken hoe de jonge concertbezoekers in het buitenland worden
benaderd. Zo zouden jongerenorganisaties van orkesten en concertzalen in bijvoorbeeld Europa of van de
grote internationaal gerenommeerde orkesten en concertzalen nader geïnventariseerd kunnen worden.
Voorbeelden van succesvolle en geoptimaliseerde jongerenorganisaties zouden nuttige informatie kunnen
bieden voor de aanpak en betekenis van jongerenorganisaties voor orkesten en concertzalen. Dit zou een
opzet kunnen vormen voor een aanpak van de uitdagingen in internationaal verband.
In een vervolgonderzoek zou bovendien nog dieper kunnen worden ingegaan op de effecten van
jongerenorganisaties op jongeren en hun concertbezoek op de lange termijn. Bovendien zou er op basis
van het overzicht van het jongerenaanbod van orkesten en concertzalen een onderzoek kunnen worden
uitgevoerd naar het verschil in betrokkenheid van jongeren bij instanties met enkel kortingsmogelijkheden
en instanties met jongerenorganisaties. In deze scriptie is de afweging van de kosten en baten van
jongerenorganisaties onderbelicht gebleven. Nader onderzoek geeft meer informatie over de rendabiliteit
van de jongerenorganisaties.
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1 Schematisch overzicht jongerenaanbod orkesten en concertzalen in Nederland
Legenda
Kortingsmogelijkheden
Educatieve projecten
Jongerenorganisatie
Initiatief

Financiële stimulans voor jongeren, zoals een last-minute tarief of korting
Educatieve projecten of familievoorstellingen, vaak i.s.m. scholen of amateurs
Jongeren worden als vrijwilliger actief bij de organisatie betrokken of krijgen extra activiteiten aangeboden
De onderstreepte woorden bevatten een klikbare link naar de diverse websites met informatie over de initiatieven

Orkesten

Initiatief

Leeftijd

Kosten

Aanbod

Noord Nederlands Orkest

Kinderen en
jongeren

0-25

€8,50

Jongerentarief voor selectie concerten

Educatie

0-25

...

Orkest van het Oosten

Educatie

...

...

Het Gelders Orkest

Educatie

6-18

...

Het Brabants Orkest

Educatie

6-18

...

Limburgs Symfonie Orkest

Spelenderwijs

3-18

...

Koninklijk Concertgebouw Orkest

Entrée

0-30

€10,- per jaar

Educatie

0-18

...

Familieconcerten gericht op de kennismaking met
symfonische muziek
Educatieve projecten (workshops, repetities meemaken),
educatief lesmateriaal, familievoorstellingen
Educatieve projecten i.s.m. scholen, projecten voor
amateurmusici
Educatieve projecten i.s.m. scholen, projecten voor
amateurmusici
Educatieve activiteiten, o.a. workshops en inleidingen,
concerten i.s.m. scholen
Concerten uit EntréeSelectie €8,Diverse activiteiten, zoals borrels, Groot Entrée Orkest,
Rentrée en bijzondere concerten zoals SOUK en
Koninginnenachtconcert
Zie Het Concertgebouw.

Korting
Educatie

0-26
7-12

...

YPG
Korting
Educatie

16-30
0-29
4-23

€10,- per jaar
€5,...

Residentie Orkest

Rotterdams Philharmonisch Orkest

Jongerentarief abonnementsconcerten
Educatieve projecten, projecten i.s.m. scholen, projecten
met amateurmusici
Concerten voor €5,- en diverse activiteiten
Last-minute tarief concerten voor YPG-leden
Diverse activiteiten zoals inleidingen, workshops,
repetitiebezoek en bijzondere voorstellingen voor jongeren
van basisschool t/m HBO, ook i.s.m. scholen en andere
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Holland Symfonia
Nederlands Philharmonisch Orkest

Radio Philharmonisch Orkest
Metropole Orkest

1

SYM-card
Educatie
Korting
NedPhO GO!

6-26
...
0-27
6-18

€7,50
...
€11,...

MCO Educatie
MCO Educatie
Metrocats

6-18
6-18
6-12

Heavycats

13-18

...
...
€11,50 per
jaar
€15,- per jaar

culturele instellingen zoals museum Boijmans van
Beuningen
Voor concerten in Haarlem
Educatieve projecten van familieconcerten tot workshops
Korting op alle NedPhO-concerten in Het Concertgebouw
Educatieve programma’s i.s.m. scholen, het Leerorkest
i.s.m. Muziekcentrum Zuidoost
Educatieve projecten met ensembles i.s.m. scholen
Educatieve projecten met ensembles i.s.m. scholen
Diverse activiteiten, o.a. workshops en bijwonen van
repetities
Uitnodiging voor bijwonen van repetities, korting voor
concerten, af en toe muzikale workshops

Concertzalen (met symfonisch repertoire) 1

Initiatief

Leeftijd

Kosten

Aanbod

Noord-Holland

Entrée

0-30

Zie KCO

Sprintplaatsen
Educatie

0-30
...

€10,- per
jaar
€10,...

Muziekgebouw aan ’t IJ, Amsterdam

Earlybirds

0-30

€10,-

Philharmonie, Haarlem

De Klankspeeltuin
Educatie

7-12+
6-18

€8,50
...

Op-de-stip

8-18

€10,-

De Vest, Alkmaar

Theaterambassadeurs

12-27

...

Parktheater, Hoorn

Korting
Jeugd en familie

0-27
4-12

€5,...

Het Concertgebouw, Amsterdam

Last-minute tarief €10,Educatieve projecten i.s.m.
scholen, Muziek voor de
allerkleinsten
Vroegboektarief €10,Concerttips van Earlybirds
Workshops met klankinstallaties
Projecten i.s.m. scholen,
jeugdvoorstellingen
Idols voor jongeren met klassiek
instrument
Jongeren promoten voorstellingen
in ruil voor gratis voorstellingen
Jongerentarief
Programmering voor kinderen en
familievoorstellingen

Naar het overzicht van Muziekcentrum Nederland: Orkestinformatie.
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Zuid-Holland

Utrecht

Noord-Brabant

De Doelen, Rotterdam

Korting

0-16

€7,-

Educatie

4-23

...

Anton Philipszaal, Den Haag

Notenkrakers

4-14

...

Stadsgehoorzaal, Leiden
Vredenburg, Utrecht

Korting
Korting
Korting

12-27
18-30
18-30

€11,€10,€10,-

Educatie

6-18

...

Korting

0-25

€7,50

Korting
Korting

0-25
0-26

%
€12,50

Educatie
Korting

6-18
0-30

...
50%

Theaterambassadeurs

...

...

Razende reporters

9-11

...

Theater aan het Vrijthof, Maastricht
Theater Kerkrade, Kerkrade

Korting
Jeugd/familie

0-26
4-12

€10,...

Theater Heerlen, Heerlen

Jeugd/familie

4-12

...

Stadsschouwburg Sittard-Geleen,
Sittard
Munttheater, Weert

Korting

0-30

€9,-

Jongerenpanel

12-18

...

Theater de Maaspoort, Venlo

Korting
TheaterFreaks

12-30
6-13

€12,50
€12,50
per jaar

Muziekgebouw Frits Philips,
Eindhoven
Concertzaal, Tilburg
Theater aan de Parade, Den Bosch
Chassé Theater, Breda

Limburg

Jongerentarief concerten
Rotterdams Philharmonisch Orkest
Zie Rotterdams Philharmonisch
Orkest
Familievoorstellingen, inleidingen,
doe-mee-lessen
Jongerentarief concerten
Last-minute tarief
Last-minute tarief
Workshops, voorstellingen,
rondleidingen i.s.m. scholen
Last-minute tarief op selectie
concerten
Korting voor selectie concerten
Voor selectie voorstellingen
Projecten i.s.m. scholen
50% korting op Cultuurfreak
voorstellingen, 50% last minute
tarief op overige voorstellingen
Jongeren promoten voorstellingen
in ruil voor gratis voorstellingen
Leerlingen bezoeken en
recenseren, i.s.m. basisscholen
(ook workshops en meet&greet)
Last-minute tarief
Programmering voor kinderen en
familievoorstellingen
Programmering voor kinderen en
familievoorstellingen
Last-minute tarief voor meeste
voorstellingen
Inleidingen, kijkje achter de
schermen, jongerenselectie
Last-minute tarief
Speciale acties, workshops,
rondleidingen, TheaterFreaks
clubdag,
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Gelderland

Overijssel

Drenthe

Keizer Karelpodia, De Vereeniging,
Nijmegen
Musis Sacrum, Arnhem

Korting

0-26

€7,50

Theaterambassadeurs

12-18

...

Selectie jong publiek
Educatie

...
...

...
...

Schouwburg Amphion, Doetinchem

Familievoorstellingen

4-12

...

Cultura, Ede

Familievoorstellingen

4-12

...

Schouwburg en Congrescentrum
Orpheus, Apeldoorn
Theater en Congrescentrum
Hanzehof, Zutphen
Deventer Schouwburg, Deventer
Nationaal Muziekkwartier, Enschede

CKV-programma

12-18

...

Jeugdprogrammering

3-12

...

Korting
Korting

18-30
...

50%
50%

Theater De Reggehof, Goor

Korting

0-15

...

Rabotheater, Hengelo

Korting

0-14

%

Odeon De Spiegel, Zwolle

Korting

0-27

- €12,50

De Voorveghter, Hardenberg

Korting

0-21

%

Schouwburg Ogterop, Meppel
De Tamboer, Hoogeveen

Korting
Korting

0-30
0-21

€9,50
€10

Theaterbende

2-17

Educatie

6-12

€40,- per
jaar
...

Jongeren Uitburo

12-18

...

Jeugdprogrammering

3-12

...

Theater de Muzeval, Emmen

Theater de Nieuwe Kolk, Assen

Last-minute tarief voor selectie
concerten
Vijf theaterambassadeurs trekken
jong publiek met schoolkrant en
website
Selectie geschikt voor jong publiek
Schoolvoorstellingen,
ontmoetingen, inleidingen
Programmering voor kinderen en
familievoorstellingen
Programmering voor kinderen en
familievoorstellingen
Alleen korting met CJP
Programmering voor kinderen en
familievoorstellingen
Last-minute korting
Jongeren 0-18 en studenten
jeugdprijs J op selectie aanbod
Aparte prijs bij
familievoorstellingen (en met CJPpas €2,50 korting)
Kortingspercentage op een speciale
selectie van voorstellingen
Korting op een speciale selectie
van voorstellingen
Kortingspercentage op een speciale
selectie van voorstellingen
Voor selectie voorstellingen
Last-minute tarief
Workshops en voorstellingen
Cultuurmenu i.s.m. scholen
Workshops
Theaterambassadeurs geven tips
voor leuke voorstellingen (i.s.m.
voortgezet onderwijs)
Programmering voor kinderen en
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Friesland

Groningen

De Harmonie, Leeuwarden

Korting

0-30

50%

0-26

...

Schouwburg De Lawei, Drachten

Culturele
ambassadeurs
Korting

0-26

...

Educatie

0-18

...

Korting

0-30

€7,50

<29

0-29

...

Stadsschouwburg, Groningen

<29

0-29

...

Theater Geert Teis, Stadskanaal

TeisTheaterTips

0-26

...

Cultuurcentrum van Beresteyn,
Veendam

Educatie

...

Tramwerkplaats, Winschoten

Educatie

...

De Oosterpoort, Groningen

...

familievoorstellingen
Last-minute 50% korting op
selectie voorstellingen
Jonge theaterliefhebbers schrijven
recensies (i.s.m. scholen)
Korting tot 18 jaar (of tot 26 met
CJP)
Workshops en tips voor
voorstellingen interessant voor
jongeren, i.s.m. scholen
Last-minute tarief van €7,50 voor
concerten
11 ambassadeurs geven tips over
aanbod op website en
studentenselectieboekje
(i.s.m. Stadsschouwburg)
11 ambassadeurs geven tips over
aanbod op website en
studentenselectieboekje
(i.s.m. De Oosterpoort)
Selectie voor jongeren interessante
voorstellingen, korting met CJP
Diverse activiteiten zoals een open
podium voor jong talent en diverse
festivals voor jongeren
Schoolvoorstellingen en
rondleidingen, i.s.m. scholen
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2 Schematisch overzicht onderzoeksgegevens jongerenorganisaties
Organisatie
Entrée

Pulse

Start
Formele organisatie

1994
Onafhankelijke vereniging
met jongerenbestuur, begeleid
door twee medewerkers en
Raad van Toezicht

2004
Onderdeel van
marketingafdeling,
gecoördineerd door de
assistent marketing

Omvang

~7000 leden, met ~1500
actieve concertbezoekers (≥ 1
per jaar)

Doelgroep

0-30:
- 6-12 Jeugdconcerten
- 16-24 Studenten
- 24-30 Young professionals

~200 ambassadeurs,
~40 actieve
ambassadeurs
(regelmatig
concertbezoek)
18-30 (studenten)

Werken met jongeren

Bestuur: 7 jongeren
Vrijwilligers bij activiteiten:
actieve leden

Studenten nodigen
vrienden uit voor
concerten

Vrijwilligers bij
activiteiten: actieve
leden

Van grote waarde: jongeren
spreken de taal, kunnen
dienen als klankbord, Entrée
is voor en door jongeren

Werken met jongeren
is een manier om een
nieuw publiek te
bereiken

Communicatiemiddelen

Papieren seizoenskalender,
online nieuwsbrief, website,
Facebook en Twitter

Sociale media

Buzz creëren door aanbieden
extra informatie en een kijkje
achter de schermen, zoals een
bestuursblog of leuke weetjes

Marketingstrategie

Lage prijs (€8,-), makkelijk
en leuk, samen met vrienden
genieten
Wees inventief en speel in op
het vluchtige karakter, blijf
bij online

Alleen online
communicatie:
website, nieuwsbrief
en Facebook
Facebook is
toegankelijk, maar een
nieuwsbrief werkt
beter om informatie
toe te sturen
Lage prijs (£6 =
€6,79), makkelijk te
bestellen
Jong = nieuwsgierig,
avontuurlijk, anders

Door jongeren actief te
betrekken wordt een
hechtere band tussen
publiek en orkest
bewerkstelligd
Website, digitale
nieuwsbrief

Benaderen huidige jonge
generatie

Junger
Freundeskreis
2007
Onderdeel van
vriendenvereniging
met bestuur en
medewerkers, een
medewerker
coördineert de
activiteiten voor de
Junger Freundeskreis
~70 leden

20-35 (scholieren en
studenten 50% korting
op lidmaatschap)

Wordt nog niet voor
marketing ingezet door
Junger Freundeskreis
Leden geven hun
enthousiasme aan
vrienden door
-
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Activiteiten
Entrée

Pulse

Activiteiten

- Groot Entrée Orkest/
Kamermuziekconcours:
stimuleren amateurs
- Koninginnenacht-concert:
ontmoeting tussen KCO en
artiest van ander genre
- Entrée Late Night: gratis
afterparty van AAA-serie in
de entreehal, met live
optredens en DJ
- Rentrée: jongeren helpen
ouderen naar een concert
- Smaakwijzer: hulp bij
keuze in aanbod (in
ontwikkeling)

Binding en betrokkenheid

Met lidmaatschap komen
jongeren in aanraking met
het aanbod, experimenteren
mogelijk door lage
kaartprijs, op den duur kan
concertbezoek uitgroeien tot
een gewoonte.
Contactmomenten houden
de jongeren betrokken.

Effect op doelgroep

Jongeren voelen zich meer
betrokken en vinden het fijn
om concerten te kunnen
plannen (i.t.t. last-minute
kaarten bestellen door te
sprinten)
Lage prijs, leuk en bijzonder
avondje uit, goede muziek
en sfeer (resultaten
publieksonderzoek)

- Ambassadeurs:
promoten concerten
onder vrienden en
worden beloond voor
het aantal vrienden dat
via hen concerten
bezoekt
- Kaartverkoop via
SMS en online
- Borrel: met
ambassadeurs
voorafgaand aan het
concert, soms met
meet&greets met
musici
- Aftershock: gratis
afterparty met
optredens LSO
afgewisseld met DJ
De ambassadeurs
nemen vrienden mee
die zelf misschien
minder gauw naar een
concert waren gegaan,
op deze manier komen
ze in aanraking met het
LSO en
gelijkgestemden en kan
hun interesse en gevoel
van verbondenheid
groeien
Zonder ambassadeurs
zouden er zeker minder
studenten naar de
concerten komen

Wensen van de doelgroep

Goede muziek voor een
lage prijs

Junger
Freundeskreis
- Workshops
- Inleidingen
- Rondleidingen
- Repetitiebezoek
- Meet&greets met
orkestmusici

Een lidmaatschap
creëert een band, die
door de activiteiten de
betrokkenheid van de
leden bij het Berliner
kan versterken.

-

-
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Doelstelling en betekenis
Entrée

Pulse

Reden van oprichting

Programmering van
kinderconcerten, uitgegroeid
tot portaal voor jong publiek

Doelstelling

Betrokkenheid van jonge
mensen verhogen, bevorderen
van aanbod voor jongeren,
ontwikkelen van interesse
voor klassieke muziek
Georganiseerd voor en door
jongeren

Deel van de LSO
missie om muziek
toegankelijk te maken
voor zoveel mogelijk
mensen, Pulse richt
zich op de jongeren
Jong publiek
aantrekken en
betrekken bij LSO

Sterke punten

In ontwikkeling

Bestelprocedure
vergemakkelijken,
Smaakwijzer ontwikkelen,
bestand actiever krijgen

Maatschappelijke betekenis

Klassieke muziek
toegankelijk voor jongeren
dmv lage prijs en bijzondere
projecten

Culturele betekenis

Vernieuwende projecten,
eigenzinnige en jonge ideeën
als ‘luis in de pels’ bij
gevestigde instituten

Economische betekenis

Jongeren vullen overgebleven
stoelen, investeren in
jongeren betekent investeren
in een toekomstig publiek

Toekomstbeeld

Een nog groter Entrée, met
een meer professionele
aanpak en blijvend klankbord
van jongeren

Laagdrempelige
kaartverkoop via
SMS, studenten actief
betrekken bij het werk
van het orkest:
promoten van
concerten
Sponsor voor Pulse
aantrekken zodat meer
activiteiten
georganiseerd kunnen
worden
Ambassadeurs
stimuleren studenten
om gewoon te raken
met klassieke muziek
en creëert een gevoel
van verbondenheid
Bijzonder project
Aftershock zoekt
grenzen op en breidt
mogelijkheden uit
voor een jong publiek
Pulse kost op korte
termijn meer dan het
opbrengt, maar dit is
een investering in een
nieuw publiek

Een nog groter Pulse,
met meer aandacht
voor jonge nietstudenten in een
gesegmenteerde
marketingstrategie

Junger
Freundeskreis
Om ook jongeren
onder de 35 bij de
Vrienden te betrekken

Jonge vrienden
aantrekken en
betrekken bij het
Berliner
Junger Freundeskreis
verbindt en betrekt
jongeren bij het
Berliner

Meer activiteiten
ontwikkelen en het
ledenbestand vergroten
De activiteiten
verbinden
gelijkgestemde
jongeren
-

Met het lidmaatschap
wordt het orkest
gesteund, de
activiteiten dragen aan
de andere kant bij aan
de verbondenheid van
de leden met het orkest
en stimuleren hen om
te blijven komen
Een nog groter Junger
Freundeskreis, met
meer leden en meer
activiteiten
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