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1. Over het Prinses Christina Concours
1.1 Uitgangspunten

1.2 Missie en visie

Bij het Prinses Christina Concours geloven we in de
kracht van muziek. We stimuleren kinderen en jongeren
in hun muzikale ontwikkeling en willen dat alle kinderen
en jongeren in Nederland kennismaken met muziek.

Missie
Het Prinses Christina Concours gelooft in de kracht van
muziek. Wij willen kinderen en jongeren stimuleren en
ondersteunen in hun muzikale ontwikkeling. Zo voeden
wij de wortels van het Nederlandse muziekleven.

Talentontwikkeling
Het Prinses Christina Concours realiseert al ruim vijftig
jaar concoursen voor muzikale jongeren. Jaarlijks telt het
concours voor klassieke muziek ongeveer 400 deelnemers. Zij ontmoeten en inspireren elkaar tijdens regionale
voorronden die plaatsvinden op zes locaties in het land.
Ook zijn er edities van het Prinses Christina Concours
voor jonge componisten en jazzmuzikanten. In oktober
2015 is De Muziekwedstrijd van start gegaan: een online
wedstrijd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Talentbegeleiding
Deelnemers aan de concoursen maken kans op mooie
prijzen, zoals optredens, workshops en cursussen. Bij
het toekennen van deze prijzen wordt zorgvuldig gekeken
naar de ontwikkelingsfase van de prijswinnaar. Na het
concours worden prijswinnaars uitgebreid begeleid. Het
Prinses Christina Concours adviseert prijswinnaars en
biedt hen masterclasses aan. Bovendien worden elk
jaar ongeveer 1.500 optredens georganiseerd waarmee
de prijswinnaars podiumervaring opdoen. Het Prinses
Christina Concours onderhoudt een uitgebreid netwerk,
waardoor prijswinnaars kunnen optreden in verschillende
concertzalen en op bekende podia en festivals. Daarnaast
worden regelmatig concertreizen naar het buitenland
georganiseerd.
Educatie
Het Prinses Christina Concours vindt het belangrijk dat nieuwe generaties kennismaken met muziek.
Daarom werden de afgelopen jaren met succes breed
toegankelijke, educatieve projecten geïnitieerd. Met
Kies je instrument, een gratis magazine voor achtjarigen (uitgegeven t/m 2012), de aanvullende website
www.kiesjeinstrument.nl en de online muzieklessen
op www.benniebriljant.nl bereikt het Prinses Christina
Concours tienduizenden basisschoolleerlingen in het
hele land.
Sinds 2007 rijdt de Classic Express door het land. Aan
boord van deze rijdende concertzaal geven prijswinnaars
concerten voor basisschoolleerlingen. Inmiddels hebben
al meer dan 120.000 kinderen in de Classic Express kunnen genieten van concerten door jong talent. Tegelijkertijd leren onze prijswinnaars zich te presenteren aan een
jong en uiterst kritisch concertpubliek, misschien wel de
toekomstige deelnemers van onze concoursen.
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Visie
Wij begeleiden kinderen en jongeren bij de ontwikkeling
van hun muzikale talent. Wij bieden hen een podium
om zich te meten, ervaring op te doen en te schitteren.
Zo inspireren zij elkaar en anderen.
Waarden
• We maken muziek toegankelijk
We vinden dat ieder kind, ongeacht de sociale of culturele
achtergrond, muziek moet kunnen maken en zijn of haar
muzikale talent moet kunnen ontwikkelen.
• We zien kinderen graag sprankelen
In onze activiteiten doen we er alles aan om voor kinderen
een prettige en veilige omgeving te creëren, waarin
zij in muzikaal opzicht het beste uit zichzelf kunnen halen
en zich kunnen laten zien.
• We willen de waarde van muziek doorgeven
Voor kinderen zijn jonge muzikanten het meest inspirerend. Door concerten en ontmoetingen te organiseren,
willen we zoveel mogelijk kinderen enthousiast maken
voor muziek en laten zien hoe leuk het kan zijn om muziek te maken.
Het Prinses Christina Concours is zich altijd bewust
geweest van maatschappelijke ontwikkelingen die het
muziekleven raken. De activiteiten van het eerste uur –
het organiseren van concoursen – kwamen daaruit voort
en zijn nog steeds belangrijk: we stimuleren kinderen in
het voortgezet onderwijs om zich muzikaal te ontwikkelen,
selecteren talent en ondersteunen hen vervolgens. De
klassieke concoursen met alle activiteiten daaromheen
vormen daarom nog steeds onze ruggengraat.
Met onze activiteiten leveren we een bijdrage aan het
onderhoud aan de wortels van het Nederlandse muziekleven. Dat doen we in een snel veranderende wereld.
De vergrijzing van het concertpubliek neemt toe en de
toekomst voor jonge beroepsmusici is moeilijker dan ooit.
De jonge generatie krijgt van huis uit minder vaak muziek
mee en krijgt op school meer algemeen onderwijs dan
vroeger. De cijfers daarover zijn evident. We juichen de
vele initiatieven toe die ontstaan om het muziekonderwijs
meer aandacht te geven en te verbeteren.

Wij kunnen en willen de taken van muziekopleidingen,
basisscholen, het voortgezet onderwijs, de pabo en de
conservatoria niet op ons nemen. We blijven doen waar
we goed in zijn: we stimuleren muzikale ontwikkeling bij
kinderen. Als het nodig is, zetten we daar steeds vaker
inventieve middelen voor in om processen te versnellen.
De inzet van jong talent in onze rijdende concertzaal –
de Classic Express - werkt bewezen effectief op basisscholen. De Muziekwedstrijd, de leukste muzikale
wedstrijd voor jonge kinderen, stimuleert prille muzikanten
om door te gaan en zich verder muzikaal te ontwikkelen.
In de communicatie met jongeren en met publiek wordt
online steeds belangrijker, zo niet cruciaal voor het behalen
van onze doelstellingen.
Op de middellange termijn achten we het daarom raadzaam onze activiteiten niet zozeer uit te breiden, maar
wel te intensiveren en verder te verbeteren. De rol van
online marketing zal toenemen, evenals het belang van
samenwerking met instellingen die complementair actief
zijn. Belangrijk uitgangspunt is en blijft dat wij onze
bestaande activiteiten blijven koesteren, omdat deze niet
alleen effectief zijn, maar ook de basis vormen voor het
bedenken en ondernemen van alle nieuwe activiteiten.

1.3 Organisatie
Beschermheer
Maxim Vengerov
Comité van Aanbeveling
H.K.H. Prinses Christina der Nederlanden
Ing. A. Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam
Drs. R. den Besten, voorzitter PO-Raad
Mr. J.M.A. Biesheuvel, schrijver
Drs. Th.J.F.M. Bovens, commissaris van de Koning
in Limburg
Ronald Brautigam, pianist
C.G.A. Cornielje, commissaris van de Koning in Gelderland
Louis van Dijk, pianist
Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk, commissaris van de
Koning in Noord-Brabant
J. Franssen, lid Raad van State
A.P. Heidema, commissaris van de Koning in Overijssel
P.C. Krikke, burgemeester van ’s-Gravenhage
Ir. G. Kroon, algemeen directeur Arcadis Nederland BV
Drs. J.M.L.N. Mikkers, burgemeester van ’s-Hertogenbosch
Marie-Cécile Moerdijk, zangeres
Mr. drs. F.J. Paas, commissaris van de Koning in Groningen
Mr. J.M. Penn-te Strake, burgemeester van Maastricht
Drs. J. Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland
Drs. J.J. Visser RA, partner KPMG
Jaap van Zweden, violist/dirigent

Bestuur Stichting Prinses Christina Concours
In 2018 was het bestuur als volgt samengesteld:
Hanneke Taat, voorzitter
Emilie van Rappard, secretaris
Josip Petrarca, penningmeester
Jeppe de Boer, lid
Marius Brinkhorst, lid
Staf
Feyo Sickinghe, directeur
Henriette van der Velde, algemene coördinatie
Wytske Dijkstra, concertorganisatie en Classic Express
Noëlle Drost, assistentie
Karen van Gilst, marketing en communicatie (tot maart 2018)
Janneke Groot, concours- en concertorganisatie
Julia Kortekaas, assistentie
Maloe van Leersum, concertorganisatie en Classic Express
(tot september 2018)
Marc Newsome, marketing en communicatie
(vanaf oktober 2018)
Cathelijne Noorland, concours- en concertorganisatie
Ellen Peters, Classic Express en marketing en communicatie
Wouter van Steenbrugge, Classic Express en concoursorganisatie
Martine van Stigt Thans, assistentie (tot juni 2018)
Daniel Tibben, assistentie
Miriam Triesschijn, marketing en communicatie
Ellen Ubbink, assistentie en concoursorganisatie
Martine Waakhuijsen, marketing en communicatie
(vanaf oktober 2018)
Vrijwilligers
Wij konden dit jaar wederom rekenen op tientallen
enthousiaste vrijwilligers. Zij ondersteunden de organisatie
zowel op kantoor, bijvoorbeeld bij het verzenden van grote
mailingen voor deelnemers- en publiekswerving, als tijdens
de concoursen op diverse locaties.
Externe hulp en adviezen
Boekhouding en administratie: Gerard Boltje
Fotografie: Rens Dekker, Karen van Gilst, MajankaFotografie,
Peter van Mulken, Marieke Wijntjes
Communicatie en redactie: Margreet van Litsenburg
ICT-ondersteuning: Wim Hofman
Internetondersteuning: Stefan Remmerde, viaVictor
Vormgeving en dtp: Esther de Bruijn, Rens Dekker,
Tonnie Jobse, viaVictor
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1.4 Marketing
en communicatie
Websites en app
De ‘hoofdwebsite’ www.christinaconcours.nl biedt een
overzicht van alle activiteiten van het Prinses Christina
Concours. Op de homepage lezen bezoekers meer over
de meest actuele ontwikkelingen; de andere pagina’s
bieden achtergrondinformatie over alle projecten. Al
jaren blijkt dat de agendapagina met alle informatie voor
bezoekers van onze concerten en concoursen erg goed
wordt bezocht. In 2018 is een begin gemaakt met de
ontwikkeling van een nieuwe website, de verwachting is
dat deze medio 2019 afgerond zal worden. Naast onze
hoofdwebsite zijn er aparte websites voor de projecten
‘De Muziekwedstrijd’, ‘Classic Express’, ‘Kies je instrument’ en ‘Bennie Briljant’.
De website www.demuziekwedstrijd.nl is gebouwd in
2015 toen het project startte. Waar de website van het
Prinses Christina Concours vooral informatief is, heeft
deze website veel mogelijkheden tot interactie met het
publiek. Bezoekers kunnen filmpjes insturen, filmpjes
bekijken of delen, erop reageren en stemmen. Na de
eerste twee edities van het project is de website in 2017
op technisch gebied opnieuw sterk verbeterd. In 2018
zijn opnieuw aanpassingen gedaan. Daarmee is de site
gereed gemaakt voor De Muziekwedstrijd, editie 2019.
Tegelijk met aanpassingen aan de website is ook gewerkt
aan de app van De Muziekwedstrijd. Met enkele aanpassingen is ook de app up-to-date voor editie 2019.
De website www.benniebriljant.nl wordt al jarenlang goed
bezocht. Hoewel we verder geen inspanningen leveren
om deze onder de aandacht te brengen, weten bezoekers
de website frequent te vinden, bijvoorbeeld via
www.schoolbordportaal.nl. Ook de site van de Classic Express wordt goed bezocht door de doelgroep. We
hebben de wens om de website www.classicexpress.nl te
vernieuwen. Hoewel het niet bovenaan ons prioriteitenlijstje staat, zullen we hier op termijn naar kijken.
De website www.kiesjeinstrument.nl is in 2017 helemaal
opnieuw vormgegeven en gebouwd. Bezoekers van de
Classic Express krijgen een flyer mee die hen verwijst
naar de site van Kies je instrument, zodat in ieder geval
de meest relevante doelgroepen er een keer mee in aanraking komen: basisschoolleerlingen en hun ouders. De
site werd in 2018 redelijk goed bezocht met bijna 30.000
unieke paginaweergaven en ruim 45.000 weergaven in
totaal.
Social media
Om jongeren, kinderen en hun omgeving daar te bereiken
waar ze actief zijn, blijven we op de hoogte van nieuwe
kanalen en ontwikkelingen. Met corporate accounts op
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LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter communiceren
we over onze organisatie, activiteiten en projecten.
Instagram en Facebook zetten we vrij actief in. Twitter
en LinkedIn in mindere mate. Door gebruik te maken
van de advertentiemogelijkheden van Facebook kunnen we efficiënter communiceren over onze projecten
en bijvoorbeeld deelnemers werven. Eind 2018 was het
aantal volgers op Twitter ruim 1.400 en het aantal fans op
Facebook ruim 3.800. Het aantal volgers op Instagram is
toegenomen tot 1.700.
De Muziekwedstrijd heeft een eigen Facebookpagina
en Instagram-account, beide kanalen groeien gestaag.
De Facebookpagina van De Muziekwedstrijd had eind
2018 ruim 4.200 volgers en de Instagram-pagina van het
project had 4.300 volgers.
Nieuwsbrief en bulletin
Acht tot tien keer per jaar versturen wij een digitale
nieuwsbrief naar een bestand van ongeveer 4.200 ontvangers: onder anderen naar relaties, sponsors, musici,
collega-organisaties, fondsen, stichtingen, overheden en
Vrienden. Het openingspercentage van de nieuwsbrief ligt
op ruim 36%. We monitoren wat ontvangers wel en niet
lezen en leren daarvan.
Daarnaast brengen wij tweemaal per jaar een geprint
bulletin uit met artikelen, interviews, reisverslagen van
prijswinnaars, een concertagenda en een selectie van berichten in de (social) media waarin wij genoemd worden.
Het Prinses Christina Concours in de media
Traditioneel besteden regionale kranten en omroepen
(radio en televisie) veel aandacht aan de verrichtingen
van deelnemers en prijswinnaars van het Prinses Christina Concours in hun regio. Hetzelfde geldt voor concerten in de Classic Express.
Publiciteit klassiek concours
De communicatie over onze klassieke concoursen is toegankelijk en fris. We willen dat zoveel mogelijk jongeren
meedoen aan onze concoursen (‘meedoen is belangrijker
dan winnen’). Anderzijds stralen we uit dat meedoen
aan het klassiek concours een unieke ervaring en kans
is. In de publiciteit proberen we het Prinses Christina
Concours te presenteren als een tempel zonder drempel. In deelnemerscampagnes (print, direct mail, online)
benadrukken we het laagdrempelige karakter van het
concours om zoveel mogelijk musicerende jongeren te stimuleren zich in te schrijven. De laatste jaren wordt steeds
meer gebruik gemaakt van advertenties op Facebook en
Google, waar onze doelgroep zich in groten getale bevindt
en waar campagnes bovendien nauwkeurig ingesteld
kunnen worden. Met enquêtes achteraf evalueren we
onze inspanningen om de daaropvolgende campagne te
kunnen verbeteren. Om de nadruk te leggen op de unieke
ervaring van het meedoen aan het Prinses Christina Con-

cours, is de slogan voor het klassieke concours in 2018
aangepast van ‘Laat je horen’ naar ‘Boost je muzikaliteit’.
Nadat enkele jaren de deelnemersaantallen terugliepen,
hebben we in 2018 de trend gekeerd en een stijgende
lijn laten zien: alle regioconcoursen voor 2019 zitten vol
qua aantal deelnemers. Dit ondanks het verdwijnen van
muziekscholen in heel het land en specifiek in bepaalde
regio’s, zoals Oost-Nederland.
Prijswinnaars in de media
Met regelmaat treden prijswinnaars van onze concoursen
op in radio- en televisieprogramma’s. Zo ook in 2018:
Adinda van Delft, finalist bij De Muziekwedstrijd, speelde
tijdens het Kinderprinsengrachtconcert. Een live registratie van het concert was te zien op NPO 1. Claire Schuurmans, harpiste en finalist bij het klassieke concours, werd
via ons benaderd en trad op bij het kinderprogramma De
Zandtovenaar. Op 22 april, de dag na de Nationale Finale,
werd er in Podium Witteman uitgebreid aandacht besteed
aan het concours met optredens van drie eersteprijswinnaars: Mara Mostert (viool), Mayte Levenbach (viool) en
Trio Diotima. Op NPO Radio 4 waren meerdere prijswinnaars van de concoursen live te horen. Zij speelden
bijvoorbeeld vanuit de ‘Hart en Ziel bus’ in de week van 9
t/m 13 oktober 2018.
Publiciteit De Muziekwedstrijd
Net als in 2017 vormde de online campagne de belangrijkste pijler van de deelnemerswerving voor De Muziekwedstrijd. Via Google Adwords, Google Display, Facebook
en YouTube werden ruim 5 miljoen advertenties getoond
in de vorm van campagnebeelden en promotiefilmpjes.
Deze campagne startte een maand voor aanvang van De
Muziekwedstrijd in september 2017 en liep door tot en
met de laatste dag (7 januari 2018) waarop kinderen hun
filmpjes konden insturen.

de plaatselijke organisatoren. Er is veel aandacht voor
onze prijswinnaars in de regionale geschreven media.
Via Facebook, onze website en de nieuwsbrief verzorgen wij zelf de publiciteit rond onze eigen concertserie
in de Nieuwe Kerk Den Haag, en vaak ook voor andere
concerten. De concerten in deze serie worden altijd goed
bezocht.
Publiciteit Classic Express
Vaak is alleen de komst van de Classic Express al een
reden voor lokale of regionale pers om aandacht te
besteden aan ons unieke project. Voorbeelden van media
die in 2018 aandacht aan de Classic Express hebben
besteed zijn De Bunschoter, De Botlek Nissewaard en het
AD Capelle aan den IJssel.
50-jarig jubileum en Aangenaam Klassiek
In het seizoen 2017-2018 vierde het Prinses Christina
Concours het 50-jarig jubileum. Vooral de concerten op
23 en 24 juni tijdens Festival Classique in het Kurhaus in
Scheveningen zorgden voor mooie publiciteit. De concerten hadden de formule ‘jonge en oude meesters’, waarbij
een jonge prijswinnaar van het concours samenspeelde
met een oud-prijswinnaar die inmiddels een gevestigde
naam is in de muziekwereld.
In het kader van ons jubileum kwam er ook een mooie
samenwerking tot stand met Aangenaam Klassiek. De
platenmaatschappij bracht een geschenk-cd uit met een
live registratie van de Nationale Finale 2018 en besteedde hier veel aandacht aan, onder meer op de website,
via een persbericht en met een reclamespot op de radio.
De cd-box waarbij deze geschenk-cd werd uitgegeven,
eindigde op plaats 8 in de top-10 van meest verkochte
cd’s in 2018. Deze samenwerking in september 2018 was
voor ons een mooie afsluiting van het jubileumjaar.

Omdat we ook belang hechten aan offline zichtbaarheid,
hebben we selecte doelgroepen per post informatie en
promotiemateriaal toegestuurd. De betreffende doelgroepen waren deelnemers aan de vorige editie, muziekdocenten en muziekscholen in Nederland en Vlaanderen,
alle Vlaamse basisscholen en een selectie van Nederlandse basisscholen.
Eind 2018 werd de campagne gestart voor De Muziekwedstrijd, editie 2019. In de laatste weken van dat jaar
probeerden we potentiële deelnemers voor te bereiden op
een nieuwe editie. Zo gaven we de doelgroep bijvoorbeeld
de suggestie om al in de kerstvakantie hun muziekstuk te
oefenen.
Publiciteit concerten
De publiciteit voor de honderden concerten die wij
organiseren voor prijswinnaars van het Prinses Christina
Concours, wordt grotendeels uit handen gegeven aan
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Remy van Kesteren samen met jonge prijswinnaars tijdens het jubileumconcert in het Kurhaus.

Groepsfoto tijdens de Nationale Halve Finale 2018 in het Provinciehuis Zuid-Holland.
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Foto’s van prijswinnaars van De Muziekwedstrijd en het klassieke concours.
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2. Activiteiten in 2018
2.1 Prinses Christina
Concours Klassiek
Tussen januari en april 2018 vonden de jaarlijkse regionale concoursen en de nationale eindronden van het
klassieke Prinses Christina Concours plaats. Met onze
concoursen willen wij jonge muzikanten van 12 t/m 19
jaar (voor zangers geldt een maximumleeftijd van 21 jaar)
stimuleren om muziek te maken en jong muziektalent
kansen bieden om zich verder te ontwikkelen. Deelnemers mogen tien minuten optreden voor jury en publiek
en krijgen na afloop in een gesprek met juryleden tips
en adviezen. Zij ontmoeten tijdens het concours leeftijdsgenoten die ook muziek maken en kunnen ook naar
elkaar luisteren.
In totaal deden 391 deelnemers (solisten, duo’s en
ensembles) mee aan de regionale concoursen van het
Prinses Christina Concours. Deelnemers waren afkomstig
uit alle Nederlandse provincies en uit de Euregio, het
grensgebied met Duitsland en België. De regionale concoursen vonden plaats in Den Bosch, Haarlem, Groningen, Enschede, Maastricht en Rotterdam. Bij de organisatie van de regionale concoursen vormen de conservatoria
van Enschede, Groningen, Maastricht en Rotterdam en
muziekschool Kumulus in Maastricht belangrijke steunpunten. Directieleden, docenten en studenten verlenen
hand-en-spandiensten op organisatorisch gebied. Mede
als gevolg van deelname aan de concoursen melden zich
ieder jaar nieuwe leerlingen aan bij deze instituten.
De regionale finales waren aantrekkelijke en meestal
drukbezochte publieksevenementen waar getalenteerde
deelnemers te horen waren. De Nationale Halve Finale
werd op zaterdag 7 april 2018 gehouden in het Provinciehuis Zuid-Holland in Den Haag. Op deze dag mochten
26 jonge muzikanten optreden, die hiervoor geselecteerd werden tijdens de regionale finales. De jury koos
uiteindelijk acht finalisten die mochten optreden tijdens
de feestelijke vijftigste Nationale Finale op zondag 21 april
2018, in het Zuiderstrandtheater in Den Haag. Filmpjes
van de optredens van de finalisten waren een dag na de
Nationale Finale te zien op YouTube.
Jury
Vakjury
Voor de vakjury’s van de regionale concoursen worden
altijd vooraanstaande musici (solisten, conservatoriumdocenten, aanvoerders van symfonieorkesten) uitgenodigd,
zowel uit de desbetreffende regio’s als daarbuiten. Iedere
deelnemer krijgt na afloop van zijn of haar optreden een
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gesprek met twee juryleden, met de bedoeling om de
deelnemer te stimuleren en waar nodig te adviseren.
Bij de selectie van de juryleden wordt daarom ook rekening gehouden met didactisch-pedagogische kwaliteiten. Schriftelijke beoordelingen worden nooit gegeven,
omdat deze ongewild bij sommige jonge deelnemers als
‘definitief oordeel’ kunnen overkomen. We vinden het
belangrijk om juryleden te laten rouleren. Ook vinden
we het belangrijk om nieuwe juryleden bij het concours
te betrekken, onder wie zich intussen ook een aantal
oud-prijswinnaars van het Prinses Christina Concours
bevinden, die inmiddels hun sporen in de muziekwereld
hebben verdiend.
Laureatenjury
Net als voorgaande jaren hebben wij weer prijswinnaars
van het jaar ervoor uitgenodigd om zitting te nemen in de
laureatenjury’s. Het oordeel van jonge collega-muzikanten
en hun motivatie leidt vaak tot interessante resultaten.
Deze jonge jury kent in iedere regio aan één deelnemer
een wisseltrofee toe. De prijs wordt zeer begeerd door de
finalisten, omdat deze een teken van waardering is van
leeftijdsgenoten.
Persjury
Tijdens de Nationale Finale kende een vertegenwoordiging van de media een persprijs toe, aangeboden door de
Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours.
De persjury bestond in 2018 uit drie vertegenwoordigers
die onder meer werkzaam waren bij de NTR, Omroep
MAX en NPO Radio 4.
Prijzen
Alle deelnemers aan het Prinses Christina Concours
kregen een certificaat van deelname als aandenken aan
de bijzondere prestatie die zij hebben geleverd. Vaak hebben zij hier maanden naartoe gewerkt. Ook kreeg iedere
deelnemer een digitale foto van het eigen optreden als
aandenken.
Finalisten zijn altijd prijswinnaars. Bij het toekennen van
een eerste, tweede of derde prijs wordt rekening gehouden met de leeftijd van de finalist en diens niveau, bijvoorbeeld of hij of zij al studeert aan het conservatorium.
De extra prijzen die daarnaast worden toegekend, hebben
bij onze concoursen altijd een pedagogisch karakter,
waarbij gekeken wordt naar de individuele situatie en
eigenschappen van de desbetreffende prijswinnaar. Ook
wordt door het toekennen van bepaalde prijzen geprobeerd samenspel te stimuleren. Zo konden prijswinnaars
deelnemen aan een zomercursus naar keuze om daar
hun muzikale communicatievaardigheden verder te ont-

wikkelen in de kamermuziek. Deze cursussen resulteren
regelmatig in het ontstaan van duo’s en ensembles.
In bijlage III staat een compleet overzicht van alle uitgereikte prijzen in 2018.
Optredens door oud-prijswinnaars
Tijdens het juryberaad van de regionale finales, de Nationale Halve Finale en de Nationale Finale kan het publiek
genieten van optredens door oud-prijswinnaars van het
Prinses Christina Concours. Vaak zijn dit ensembles die
hard aan de weg timmeren in het professionele muziekleven. Velen doen dat door zich te presenteren op een vernieuwende manier, waarbij zij een kwalitatief hoogstaande
muzikale uitvoering combineren met theaterelementen
en een levendige presentatie. Door het programmeren
van ensembles waar oud-prijswinnaars van het concours deel van uitmaken, willen wij jonge ondernemende
musici ondersteunen in hun muzikale carrière. Dankzij
de optredens tijdens de concoursen krijgen ze de kans
om in belangrijke concertzalen te spelen en dit levert hen
tevens veel exposure op bij publiek en professionals uit
de muziekwereld.
In 2018 waren tijdens de regionale finales afwisselend
optredens te zien van twee duo’s: pianoduo ScholtesJanssens en het duo Bernadeta Astari en Kanako Inoue.
Helaas kon in Groningen wegens omstandigheden het
optreden tijdens het juryberaad niet doorgaan. Tijdens de
Nationale Finale speelde in het kader van een bijzondere
samenwerking met het Nederlands Blazers Ensemble,
een speciaal voor deze gelegenheid samengesteld
ensemble door en bestaande uit prijswinnaars van het
Prinses Christina Concours. Ook de arrangementen
werden speciaal voor deze gelegenheid gemaakt. De
coaching was in handen van Brandt Attema en Johan van
der Linden.
Pianoduo Scholtes-Janssens
Lestari Scholtes (1984) en Gwylim Janssens (1985) vormen sinds 2003 een pianoduo. Vandaag de dag worden
zij erkend als een van de meest veelbelovende pianoduo’s
van hun generatie. Het duo was winnaar van onder meer
het prestigieuze Vriendenkrans Concours, het Concours
Musical de France, het Internationale Kamermuziek
Concours Almere 2009, de IBLA Grand Prize International Music Competition en werd in 2010 uitgeroepen
tot Radio 4 Talent van het Jaar. Hun debuut in Carnegie
Hall in mei 2009 werd geprezen met: “Het hadden net zo
goed 25 of 30 vingers kunnen zijn, zo groots en samengesmolten was hun klank. Subliem duo in topvorm”. Het
duo is initiatiefnemer en artistiek leider van het jaarlijkse
Pianoduo Festival Amsterdam, dat in 2017 zijn eerste
lustrum beleefde.

Programma
M. Moessorgski – Schilderijen van een tentoonstelling
(arr. À quatre mains door P. Swerts)
De Russische componist Modest Moessorgski schreef
zijn beroemde Schilderijen van een tentoonstelling na
het overlijden van zijn goede vriend en schilder Viktor
Hartmann. Samen met een aantal vrienden organiseerde
hij een tentoonstelling met schilderijen van Hartmann,
om zo zijn vriend te herdenken. Dit inspireerde hem om
deze kunst om te zetten naar muziek; enkele maanden
later was zijn eigen Schilderijen van een tentoonstelling
een feit.
Duo Bernadeta Astari en Kanako Inoue
Bernadeta Astari (1988) is een veelzijdige Indonesische
sopraan en prijswinnares van onder meer het Prinses
Christina Concours 2007, Dutch Classical Talent 2012 en
de Jeugdprijs tijdens de finale van het 49e Internationaal
Vocalisten Concours in ‘s-Hertogenbosch. Ze behaalde
cum laude haar masterdiploma klassieke zang aan het
Conservatorium in Utrecht in 2012, werd daarna lid van
de Nederlandse Opera Studio en sloot zich vervolgens
aan bij De Nederlandse Reisopera. Bernadeta heeft
verschillende rollen vertolkt, waaronder Susanna in
Le Nozze di Figaro, Lucia in The Rape of Lucretia, en
L’amour in Orphée et Eurydice. Bernadeta neemt ook deel
in zowel traditionele optredens als experimentele crossover-producties. Als soliste heeft ze opgetreden met
het Nederlands Philharmonisch Orkest, Camerata RCO,
philharmonie zuidnederland en het Nederlands Blazers
Ensemble. Samen met pianiste Kanako Inoue bracht
zij de cd Perjalanan uit. In 2015 bracht ze het album
Les Illuminations uit, samen met het Britten Jeugd Strijkorkest.
Pianiste Kanako Inoue (1983) is geboren in Ibaraki,
Japan. Zij behaalde diploma’s aan de conservatoria in
Tokyo, Utrecht en Amsterdam. Ze heeft een grote liefde
voor kamermuziek en het begeleiden van andere musici.
Kanako speelt daarom veel samen met zangers en strijkers. Ze begeleidt ook dans; zo werkt zij bij de National
Ballet Junior Company. Ze is werkzaam als correpetitor
van de strijkers tijdens het Peter de Grote Festival in Groningen en tijdens de Summer Academy van de National
Ballet Academy.
Programma
F. Poulenc – Metamorphose
M. Embut – Srikandi
M. Embut – Setitik Embun
X. Montsalvatge – Cancun de cuna para dormir
X. Montsalvatge – Canto negro
L. Delibes – Les filles de Cadix
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Musici Nationale Finale – ensemble oud-prijswinnaars
Prinses Christina Concours
Valentine Blangé, viool
Libor van der Boom, hoorn
Noortje van Doorn, fagot
Dineke Krol, trompet
Arjan Linker, trombone
Paul Nijs, slagwerk
Dirk Overbeek, accordeon
Fleur Peereboom, saxofoon
Jeltje Quirijnen, altviool
Sophie Schreurs, klarinet
Daniel Tibben, dwarsfluit
Caspar Westerman, cello
Programma Nationale Finale
R. Wagner/H. van der Heide – Ride of the Valkyries
C. Monteverdi/H. van der Heide – Amor, Lamento della
Nimfa
C. Debussy/W. van Merwijk – Petite Suite: Cortège
M. Moessorgski/L. Ziblat – Nacht op de kale berg
W. van Merwijk – World Tunes: Finale

2.2

De Muziekwedstrijd

Het project De Muziekwedstrijd werd gestart in oktober
2015 met als doel kinderen van 4 t/m 12 jaar uit Nederland en Vlaanderen te stimuleren (samen) muziek te maken. Dat doen ze door een filmpje in te sturen waarop ze
musiceren. Insturen kan via de gratis app of de website
en alle muziekstijlen en instrumenten zijn welkom. Kinderen maken kans op mooie prijzen zoals concertkaartjes,
een masterclass en een live optreden, maar ook op een
medaille of een beker. Bovendien krijgt iedere deelnemer
een diploma met persoonlijke feedback van de jury.
Op 1 oktober 2017 startte de derde editie van het project.
Kinderen konden een filmpje insturen van 1 oktober 2017
t/m 7 januari 2018 (einde kerstvakantie). Als afsluiting
van De Muziekwedstrijd werd op 17 februari in 2018
in Diergaarde Blijdorp ‘De Muziekdag’ georganiseerd.
Naast de finale en prijsuitreiking konden kinderen zich
‘muzikaal’ laten schminken, hun eigen muziekinstrument
bouwen uit afvalmateriaal, meedoen aan een speurtocht
en de interactieve muzikale voorstelling Ori Gami Paradijs
bijwonen. Ook konden deelnemers ‘speeddaten’ met
juryleden en zo feedback krijgen op het filmpje dat ze
hadden ingestuurd. Dit was een groot succes met veel
enthousiaste reacties. Tijdens de prijsuitreiking werd er
samen met het publiek muziek gemaakt; juryvoorzitter
Miranda van Kralingen zong met de aanwezigen een stuk
uit de opera Carmen.
De finale van De Muziekwedstrijd en de prijsuitreiking
werden dit jaar opnieuw gepresenteerd door Bart Boonstra, tevens de presentator en het gezicht van het project.

10

De hoofdjury bestond uit zangeres Miranda van Kralingen, saxofonist Benjamin Herman, celliste Saartje van
Camp, violiste Liza Jacobs en pianiste Valentina Tóth.
Ook deze editie van De Muziekwedstrijd is geëvalueerd
met de diverse doelgroepen en samenwerkingspartners.
De bevindingen worden meegenomen in de plannen voor
de volgende jaren.
Website en app
Zowel via de app als de website konden filmpjes worden
geüpload, bekeken, er kon gestemd worden of er kon een
reactie geplaatst worden. Ook het delen van de filmpjes
via Facebook werd gestimuleerd door een button die linkt
naar de Facebook-pagina van de gebruiker. De website
heeft behalve een platformfunctie ook een informatieve
functie, aangezien hier alle informatie over de wedstrijd
te vinden is en er regelmatig nieuwsberichten worden
geplaatst. Zowel de website als de app werden in 2018
doorontwikkeld, waardoor alles technisch beter functioneerde en er minder storingen waren.
Jury
Gezien het grote aantal filmpjes dat is ingestuurd, werd
er gekozen voor meerdere jureringsrondes. Een voorselectiejury, bestaande uit negen oud-prijswinnaars van het
Prinses Christina Concours, bekeek per persoon de filmpjes uit zijn of haar instrumentgroep en koos gezamenlijk
50 filmpjes die op een shortlist kwamen. Uiteindelijk boog
in januari 2018 de hoofdjury zich over de shortlist en
besloot welke kinderen er doorgingen naar de finale.
Feedback voor ieder kind
Iedere deelnemer aan De Muziekwedstrijd kreeg per
e-mail een diploma toegestuurd. Hierop stond de naam
van de deelnemer en een persoonlijk bericht van de jury.
Ieder kind kreeg zo feedback over zijn of haar filmpje met
een tip waar op te letten of hoe nóg beter te leren spelen.
Prijzen
Deelnemers aan De Muziekwedstrijd maakten kans op
mooie prijzen. Om het laagdrempelige karakter van het
project te benadrukken werden iedere week Intertoys
Giftcards verloot onder alle inzendingen. Hier kwamen
veel leuke reacties op, zoals berichten via Facebook met
een foto van een winnaar en het cadeau dat hij of zij had
uitgezocht in een Intertoyswinkel. Ook werd het publiek
opgeroepen om tijdens de wedstrijd al te stemmen op het
‘filmpje van de maand’, het ‘mooiste filmpje’, het ‘origineelste filmpje’, het ‘grappigste filmpje’ en het ‘coolste
filmpje’.

Een overzicht van de prijzen tijdens De Muziekwedstrijd
2018:
• De winnaars van het ‘filmpje van de maand’ oktober,
november en december wonnen twee kaartjes van
€ 100,- voor een concert naar keuze.
• De winnaars van het ‘mooiste filmpje’, het ‘origineelste
filmpje’, het ‘grappigste filmpje’ en het ‘coolste filmpje’
wonnen de opname van een eigen videoclip.
• Kinderjuryprijs: muziekspel Maestro Ensemble
& Symphony.
• Jongste eervolle vermelding: boek Bodo en het
Oerwoudconcert.
• JBL speaker: deze prijs werd verloot bij de Photobooth
#deMuziekwedstrijdinBlijdorp.

Publiciteit

Prijswinnaars (categorie 1: 4 t/m 8 jaar) en finalisten
(categorie 2: 9 t/m 12 jaar) maakten onder meer kans
op de volgende prijzen:
• De Classic Express Prijs: een eigen optreden in de
Classic Express.
• Een optreden in de Spiegelzaal in het Concertgebouw.
• Kaartjes voor een concert naar keuze.
• Toegangskaartjes voor het Museum Speelklok.
• Toegangskaartjes voor Oorkaan.
• Een masterclass.
• Cd’s van de juryleden of kaartjes voor een concert
van een jurylid.
• Meet & greet met een jurylid.
• Een prijsbeker.
• Entertainment cards.

Ster en Kidsweek
Het promofilmpje werd ook online via de Ster vertoond als
pre-roll op Uitzending Gemist. Daarnaast zijn er meerdere
uitingen geweest in het magazine Kidsweek, een krant
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Er zijn twee full-colouradvertenties geplaatst in de krant zelf, er stond een
oproep in de online nieuwsbrief en een advertorial op de
website van Kidsweek.

Campagnes
In 2018 hebben we de strategie wat betreft het mixen
van offline en online media herhaald. Er liepen meerdere
online campagnes via Google Adwords, Google Display,
Facebook en YouTube. Deze werden opgezet en beheerd
door een extern bedrijf en zorgvuldig samen met ons
afgestemd en bijgestuurd. Ook hebben we meerdere
mailings naar verschillende doelgroepen verstuurd. Zo
werden de deelnemers van vorig jaar maar ook muziekdocenten, muziekscholen en basisscholen benaderd met
informatie over de wedstrijd, online promotiemateriaal en
linkjes naar de promofilmpjes en de website.

Ambassadeur en netwerk
Net als de voorgaande twee jaar was presentator Bart
Boonstra ambassadeur en gezicht van De Muziekwedstrijd. De filmpjes die Bart vorig jaar creëerde, hebben
wij hergebruikt en opnieuw verspreid via onze website,
de Facebookpagina en YouTube, om zodoende kosten te

Presentator Bart Boonstra, de jury en prijswinnaars van De Muziekwedstrijd op het podium in Diergaarde Blijdorp.
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besparen en herkenning te vergroten. Verder hebben we
veel gebruikgemaakt van relaties die ons hielpen deelnemers te werven, zoals (oud-)juryleden, presentatoren van
de Classic Express, mediapartners en oud-deelnemers
aan de concoursen.
Vervolg
De reacties op het project zijn zeer positief. Er is dan ook
besloten om De Muziekwedstrijd door te ontwikkelen en
op te nemen in onze vaste activiteiten. Enerzijds stimuleren we met de wedstrijd kinderen om muziek te (blijven) maken, één van onze belangrijkste doelstellingen.
Anderzijds biedt De Muziekwedstrijd een kweekvijver van
potentiële deelnemers aan onze concoursen.
Begin 2018 is het project geëvalueerd op alle afzonderlijke onderdelen en met de verschillende samenwerkingspartners. Uiteindelijk was de vierde editie van het project
in 2018 een groot succes met ruim 1.300 deelnemende
kinderen en meer dan 800 ingestuurde filmpjes.
Op basis van de evaluatie is besloten de wedstrijdperiode
aan te passen om twee redenen: de inzendtermijn was
erg lang, waardoor het lastig was om het aantal deelnemers constant te laten stijgen zonder steeds in herhaling
te vallen. Bovendien viel de campagne precies samen
met die van het klassieke concours waardoor de uren
en energie niet optimaal in beide campagnes gestoken
konden worden.
Bij de volgende editie van De Muziekwedstrijd kunnen
filmpjes daarom worden ingestuurd na de kerstvakantie
(de inschrijfperiode van het klassieke concours is dan al
geweest) t/m eind februari (dus ongeveer zeven weken in
plaats van de twaalf weken bij de vorige edities).

2.3 Ondersteuning jong
muziektalent
Wij merken dat ondersteuning van talent, met name waar
het gaat om schoolgaande kinderen, niet goed geregeld
is in Nederland. Niet alleen de overheden schieten tekort,
maar ook de meeste fondsen hebben – op basis van hun
statuten – weinig middelen ter beschikking om jonge
mensen waar nodig verder te helpen. Wij zoeken constant
naar mogelijkheden voor samenwerking om deze activiteiten te kunnen laten groeien. In deze paragraaf geven wij
een overzicht van onze activiteiten op dit terrein.
Prijzen
Deelnemers aan de concoursen maken kans op mooie
prijzen, zoals optredens, workshops en cursussen. Bij
het toekennen van deze prijzen wordt zorgvuldig gekeken
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naar de ontwikkelingsfase van de prijswinnaar. Na het
concours is er altijd goed overleg met de prijswinnaars
over de manier waarop zij hun prijzen willen gaan verzilveren. Ook adviseren wij prijswinnaars bij het vinden van
bijvoorbeeld een geschikte masterclassdocent of cursus.
Tijdens de concoursen in 2018 zijn weer veel prijzen
toegekend in de vorm van masterclasses. Veel van deze
prijzen werden in 2018 al verzilverd door de winnaars en
ook de komende jaren zullen prijswinnaars hun masterclassprijzen nog gaan verzilveren. De afhandeling van
masterclassprijzen van voorgaande jaren liep ook in het
jaar 2018 door. Sommige prijswinnaars konden aanwezig
zijn bij zomercursussen en festivals in binnen- en buitenland. Dit was mede mogelijk dankzij bijdragen die werden
verleend voor studiebeurzen. Sommige sponsors gaven
prijzen in de vorm van studiebeurzen waarmee een aantal
prijswinnaars gesteund werd om verder te studeren.
Nazorg
Dankzij de beschikbare kennis en het netwerk van
het Prinses Christina Concours kunnen wij vaak op tal
van terreinen nuttige adviezen geven. Dit gebeurt zeer
regelmatig en gaat vaak in samenwerking met onder meer
docenten aan de jong-talentafdelingen van conservatoria.
Prijswinnaars die daar behoefte aan hadden, werden ook
in 2018 weer gesteund en geadviseerd bij het zoeken
naar een geschikt muziekinstrument. Wij boden bijvoorbeeld vaak hulp bij het vinden van fondsen. Soms krijgt
het Prinses Christina Concours giften in de vorm van
muziekinstrumenten. In het algemeen worden deze instrumenten doorgegeven aan het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds, dat beter geoutilleerd is om het beheer te
verzorgen. Het schrijven van aanbevelingsbrieven is ook
een onderdeel van de nazorgactiviteiten. Er werden aanbevelingsbrieven geschreven voor tal van prijswinnaars
om hen een steuntje in de rug te geven.
Advies en bemiddeling
Advisering en begeleiding van de prijswinnaars gebeurt
ook veelal informeel en tijdens andere werkzaamheden,
zoals tijdens de communicatie over een concert waarvoor
de prijswinnaar gevraagd wordt. Al deze werkzaamheden zijn daarom moeilijk te kwantificeren, maar om een
idee te geven volgt hieronder een overzicht met enkele
voorbeelden van prijswinnaars die het afgelopen jaar zijn
ondersteund.
• Camilla Buitenhuis, viool (prijswinnaar in 2016) kon
dankzij haar prijzengeld een masterclass volgen bij
Simone Lamsma.
• Pelle van Esch, trombone (prijswinnaar in 2017) kon
dankzij zijn prijzengeld het Alessi Seminar volgen in
Italië.
• Huayu Gu, piano (prijswinnaar in 2018) volgde dankzij
haar prijzengeld een masterclass bij Joop Celis.

• Maxim Heijmerink, piano (prijswinnaar in 2017 en
2018) kon dankzij zijn prijzengeld deelnemen aan een
cursus in Israël.
• Theodoor Heyning, cello (prijswinnaar in 2017) kon
dankzij zijn prijzengeld lessen volgen bij Johan van Iersel.
• Luna van Leeuwen, viool (prijswinnaar in 2018) kon
dankzij haar prijzengeld meerdere lessen volgen bij
Stephan Picard in Berlijn.
• Mayte Levenbach, viool (prijswinnaar in 2018) kon
dankzij haar prijzengeld deelnemen aan een zomercursus in België.
• Steije Maurer, marimba (prijswinnaar in 2017) ontving
een bijdrage voor de aankoop van een marimba.
• Mara Mostert, viool (prijswinnaar in 2018) bezocht
dankzij haar prijzengeld de Summer Academy van de
International Holland Music Sessions in Bergen.
• Fuensanta Méndez, zang (prijswinnaar in 2016) kon
dankzij haar prijzengeld een zomercursus volgen: de
Siena Jazz Workshop.
• Lizzy Ossevoort, zang (prijswinnaar in 2014) ontving
een bijdrage voor haar studie (Master Jazz Voice) aan
de Manhattan School of Music in New York.
• Radu Ratering, piano (prijswinnaar in 2017) kon dankzij zijn prijzengeld lessen volgen bij Jan Wijn.
• Florianne Remme, cello (prijswinnaar in 2013, 2014 en
2016) bezocht dankzij haar prijzengeld het Kamermuziekfestival Schiermonnikoog en volgde daarnaast een
les bij Dmitri Ferschtman.
• Tadjiro Velzel, saxofoon (prijswinnaar in 2016) ontving
een bijdrage voor zijn studie aan de Manhattan School
of Music in New York.
• Martine Velthuis, viool (prijswinnaar in 2015) volgde
dankzij haar prijzengeld lessen bij Ilona Sie Dhia Ho,
Judith Steenbrink en Lucie van Dael.
• Deborah Witteveen, saxofoon (prijswinnaar in 2012,
2013 en 2015) ontving een bijdrage voor de aankoop
van een baritonsaxofoon.
• Sasha Witteveen, contrabas (prijswinnaar in 2016 en
2017) kon dankzij haar prijzengeld een masterclass
volgen bij Rick Stotijn.

2.4 Concerten
Als onderdeel van talentontwikkeling biedt het Prinses
Christina Concours prijswinnaars de mogelijkheid om
podiumervaring op te doen tijdens concerten in binnen- en buitenland. Het gaat om zeer uiteenlopende
optredens, variërend van kleine concertlocaties met
bescheiden publiek tot optredens in grote zalen (al dan
niet met media-aandacht) en buitenlandse tournees. Bij
de meeste concerten treden meerdere prijswinnaars op.
Daarom spreken wij in dit verband liever van optredens
dan van concerten. In 2018 verzorgden prijswinnaars van
het Prinses Christina Concours ongeveer 1.500 optredens
in binnen- en buitenland.

Bij de programmering van de concerten en de keuze van
prijswinnaars streven wij ernaar alle finalisten een kans
te geven. Vanzelfsprekend houden we bij de bepaling
van het aantal optredens en het soort podium rekening
met het artistieke niveau en de pedagogische aspecten
ten aanzien van de prijswinnaars. Waar nodig houden wij
contact met docenten en opleidingsinstituten om tot een
optimale afstemming te komen op datgene wat pedagogisch het meest gewenst is. Met onze concerten leveren
wij een flink aandeel in met name het kamermuziekaanbod in Nederland. Wij merken dat er de laatste jaren een
toenemende vraag is naar concerten door onze prijswinnaars. Hierdoor zijn wij in staat ook buiten de reguliere
podia tal van concerten te organiseren.
Concerten in Nederland
Het merendeel van de optredens door prijswinnaars
betrof concerten in de Classic Express; goed voor 993
optredens (331 concerten, zie verslag onder Educatie).
Daarnaast waren prijswinnaars te horen tijdens ongeveer
195 concerten op uiteenlopende podia door het hele
land, wat neerkomt op 483 optredens. Deze concerten
vonden plaats in het kader van concertseries, jaarlijks
terugkerende concerten, bijzondere evenementen, festivals en prijsconcerten. Een toenemend aantal concerten
betreft samenwerkingen met festivals.
In de loop der jaren heeft het Prinses Christina Concours
een bijzonder netwerk opgebouwd met zeer uiteenlopende concertorganisatoren. Bij een groot deel daarvan zijn
de concerten door jonge prijswinnaars een vast onderdeel
van hun series geworden. Een aantal voorbeelden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concertgebouw, Spiegelzaal
Muziekgebouw aan ’t IJ, Amsterdam
Westerkerk, Amsterdam
Huize Wester-Amstel, Amstelveen
Musis Sacrum, Arnhem
Muziekkamer, Assen
Het Postkantoor, Bovenkarspel
Dorpskerk, Capelle aan den IJssel
Isala Theater, Capelle aan den IJssel
Raad van State, Den Haag
Arkezaal, Muziekcentrum Enschede
Rotary Den Haag
Nieuwe Kerk, Haarlem
‘Uurtje Klassiek’, Haarlem
Oude Kerk, Heemstede
Kasteelconcerten Heeswijk
Stadsschouwburg De Harmonie, Leeuwarden
Zeeuwse Concertzaal, Middelburg
Laurenskerk, Rotterdam
Theater de Meenthe, Paasloo/Steenwijk
Concertserie Westvest 90, Schiedam
Haastrechtse Kring, Haastrecht
Stichting Classic Concerts Zandvoort
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• Uitreiking van de Christiaan Huygens Wetenschapsprijs, Voorburg
• Prinsjesdagontbijt, Wassenaar
• Noordgouwe aan de Ring, Zeeland
Een ander deel van de concerten kwam tot stand op
aanvraag van stichtingen, bedrijven en particulieren.
Qua locatie, invulling en duur waren deze concerten zeer
divers. Prijswinnaars van het Prinses Christina Concours
konden in 2018 optreden in concertzalen als:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Theater Amsterdam
De Rode Hoed, Amsterdam
De Oosterpoort, Groningen
Philharmonie, Haarlem
Gotische Zaal, Den Haag
Sociëteit de Witte, Den Haag
Zuiderstrandtheater, Den Haag
Willem Twee concertzaalzaal, ’s Hertogenbosch
Singer, Laren
Museum Nienoord, Leek
Stadsschouwburg De Harmonie, Leeuwarden
Het Roode Koper, Leuvenem
The Duke, Nistelrode
Slot Zuylen, Oud-Zuilen
Kasteel De Wittenburg, Wassenaar
Koetshuis Keukenhof, Lisse
Kerkje, Kortenhoef

De concerten voor stichtingen, sponsors en relaties werden gefinancierd door de aanvragers. Prijswinnaars ontvingen bijdragen in de studiekosten. Het Prinses Christina
Concours ontving meestal een bescheiden kostenvergoeding. Het streven blijft om zoveel mogelijk kostendekkend
te werken met de concerten en enige marge te houden
om jong talent verder te kunnen ondersteunen.
Concerten tijdens festivals
In 2018 traden vele prijswinnaars op tijdens concerten
van diverse festivals, waaronder het Cellofestival Dordrecht, het Grachtenfestival (Amsterdam), het Summertime Festival (Den Haag), het Cello Festival Dordrecht,
Oranjewoud Festival, Jazzfestival Doetinchem, Jazz in
Duketown, Who’s Next/Kamermuziekfestival Almere, Kamermuziekfestival Middelburg en het Emmy Verhey Festival (Zaltbommel), Bachfestival Dordrecht, Delft Chamber
Music Festival, Thijl 2018 en de Leidse Hofjesconcerten.
Concertserie: lunchconcerten Nieuwe Kerk Den Haag
De lunchconcertserie in de Nieuwe Kerk Den Haag werd
voortgezet. In het verslagjaar werden 20 concerten gegeven. Het gemiddelde bezoekersaantal per concert lag
rond de 300. De concerten duren maximaal 45 minuten
en zijn daardoor overzichtelijk voor de jonge musici. De
serie werd mede mogelijk gemaakt door de Stichting
Sanssouci, de Van Ommeren de Voogt Stichting en door
Fonds 1818 tot nut van het algemeen.
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Concertseries in Capelle aan den IJssel
Voor het veertiende jaar werden er naast de vier lunchconcerten voor volwassenen en vier kinderconcerten een
Nieuwjaarsconcert en een Koffieconcert gegeven in het
Isala Theater in Capelle aan den IJssel. In de Dorpskerk
in Capelle aan den IJssel werden in 2018 voor het veertiende jaar twee concerten gegeven.
Concertserie Raad van State
Sinds september 2014 selecteert het Prinses Christina
Concours maandelijks een prijswinnaar voor de lunchpauzeconcerten in de Gotische Zaal van de Raad van State.
Daarbij wordt de prijswinnaar begeleid door Jos van der
Kooij, organist van de Gotische Zaal.
Kleine concertseries
Op verschillende plaatsen werden kleine concertseries georganiseerd, vaak in samenwerking met lokale
organisaties. In Eerbeek werden drie koffieconcerten
georganiseerd in samenwerking met Podium Palisium.
In de Arkezaal van Muziekcentrum Enschede werden
vijf lunchconcerten georganiseerd. In 2018 kwam er een
nieuwe serie bij van vier concerten in Haarlem tijdens de
zomermaanden: ‘Uurtje Klassiek’.
Concertprijzen
Het Prinses Christina Concours heeft uitstekende contacten met orkesten, ensembles, omroepen, zalen en
organisators van concertseries in Nederland. Veel van
die organisaties stellen jaarlijks een optreden beschikbaar voor finalisten van het Prinses Christina Concours.
Bij het toekennen van de prijzen houdt de jury rekening
met de ontwikkeling en het niveau van de jonge prijswinnaar. Naar aanleiding van uitgereikte prijzen konden
verschillende prijswinnaars het afgelopen jaar bijzondere
podiumervaring opdoen.
Concerten met professionele orkesten en ensembles
Prijswinnaars kunnen in principe – mits daartoe gekwalificeerd – als solist optreden met professionele symfonieorkesten en kamerorkesten in vrijwel elke regio. Verschillende professionele orkesten en ensembles bieden
prijzen aan bij finales van het Prinses Christina Concours.
Zo konden in 2018 onder andere de volgende concerten
plaatsvinden:
• Roza Herwig, zang (prijswinnaar 2018) mag in 2019
optreden met het Noord Nederlands Orkest.
• Lola Jurakic, cello (prijswinnaar 2018) mocht in november 2018 optreden met Domestica Rotterdam in de
concertserie ‘Lust & Lof in de Laurens’.
• Pelle van Esch, trombone (prijswinnaar 2018) mocht
in juli 2018 optreden met Sinfonia Rotterdam in de
Leuvehaven in Rotterdam tijdens het Sinfonia Maritiem
Concert.
• De violistes Yente Lottman en Mara Mostert (prijswinnaars 2018) traden in juni 2018 op als solist met het

Monward Consort.
• Jessica Lukken, viool (prijswinnaar 2018) mag in februari 2019 optreden met het Philips Symfonie Orkest.
• Het vioolduo Sedna Heitzman en Machteld Koopmans
mocht in april 2018 optreden met Domestica Rotterdam in de concertserie ‘Lust & Lof in de Laurens’.
Concerten als solist met jeugdsymfonieorkesten
Het Prinses Christina Concours onderhoudt goede
relaties met het JeugdOrkest Nederland, Symfonia Jong
Twente, het Kennemer Jeugd Orkest, het Frysk Jeugd
Orkest, het Viotta Jeugdorkest en het Limburgs Jeugd
Symfonie Orkest Amikejo. Ook in 2018 traden prijswinnaars als solist op met deze orkesten:
• Sara van den Brink, harp (prijswinnaar 2018) en Job
Huiskamp, cello (prijswinnaar 2017) mogen in 2019 als
solist optreden met Symfonia Jong Twente.
• Mayte Levenbach, viool (prijswinnaar 2018) trad tijdens
meerdere concerten op met het JeugdOrkest Nederland tijdens de Wintertournee in 2018-2019.
• Dirk Overbeek, accordeon (prijswinnaar 2016) trad in
2018 als solist op met Symfonia Jong Twente.
• Dante Jongerius, blokfluit (prijswinnaar 2018) mocht in
november 2018 soleren met het Viotta Jeugdorkest.
• Sasha Witteveen, contrabas (prijswinnaar 2016) trad
in april 2018 op tijdens een concert met het Kennemer
Jeugd Orkest.
Concerten in radioprogramma’s
Het afgelopen jaar verzorgden diverse prijswinnaars van
het Prinses Christina Concours optredens in verschillende
uitzendingen van AVROTROS Spiegelzaal op Radio 4, de
Hart & Ziel-lijst van Radio 4 en in Co Live op NPO Soul &
Jazz.
Concerten in het buitenland
Wij organiseren jaarlijks een aantal concertreizen in het
buitenland. Het Prinses Christina Concours is actief op
dit gebied in samenwerking met Nederlandse ambassades en consulaten-generaal, die de mogelijkheid graag
aangrijpen om nationaal talent van eigen bodem te laten
horen. Dat gebeurt vaak op reguliere podia, maar ook bij
speciale gelegenheden van de Nederlandse ambassades
over de hele wereld. Op verzoek van de verschillende
diplomatieke posten treden prijswinnaars van het Prinses
Christina Concours op tijdens internationale festivals
als vertegenwoordigers van Nederland. De kosten van
buitenlandse activiteiten werden gedekt door onze ambassades en consulaten-generaal en diverse sponsors in
Nederland.
Voor de prijswinnaars is zo’n concertreis een unieke kans
om buitenlandse ervaring op te doen en om andere culturen te leren kennen. Vaak zien wij ook dat prijswinnaars
tijdens deze reizen contacten leggen en onderhouden die

later van belang kunnen zijn in hun eventuele carrière als
musicus. Daar waar mogelijk, hebben de prijswinnaars in
het betreffende land ook contact met leeftijdsgenoten die
zich bezighouden met klassieke muziek.
Buitenlandse concerten in 2018
• Canada/Verenigde Staten, van 27 april t/m 12 mei
2018: 14e editie tournee Canada (Calgary, Vancouver)
en de Verenigde Staten (Portland, San Francisco, Los
Angeles) op uitnodiging van de Nederlandse Consulaten en de NAF (Netherland America Foundation),
met sponsoring van KLM. Prijswinnaars: Daniel Tibben
(dwarsfluit), Vera Werkman (viool) en Carter Muller
(piano).
• Porte Ercole (Italië), concert op 4 augustus 2018 op
uitnodiging van Prinses Christina. Prijswinnaars: Roza
Herwig (zang), Emma van Schadewijk (cello) en Mischa van Tijn (piano).
• Zürich (Zwitserland), concert op 28 oktober 2018 op
uitnodiging van de Nederlandse Vereniging Zürich en
de Dutch Business Round Table in Zürich. Prijswinnaars: Anuschka Pedano (altviool), Jurre van Egteren
(piano), Ian Cleaver (trompet), Cas Jiskoot (contrabas)
en Tim Hennekes (drums).
• Athene (Griekenland), concert op 6 december 2018 op
uitnodiging van de Nederlandse Ambassade in Athene.
Prijswinnaars: Pieternel Tils (viool) en Jorian van Nee
(piano).

2.5 Educatie
Over de Classic Express
De Classic Express combineert talentontwikkeling met
educatie. Juist die combinatie maakt de Classic Express
tot een succesvol project dat een grote impact heeft
op nagenoeg iedereen die de intieme concertruimte
betreedt. Voor prijswinnaars van het Prinses Christina
Concours is de Classic Express een fantastische ervaringsplaats om op te treden en het contact aan te gaan
met de leerlingen. Aan de andere kant kunnen basisschoolleerlingen op een laagdrempelige manier in contact
komen met muziek die gespeeld wordt door jonge helden
die maar een paar jaar ouder zijn dan zijzelf. In een inspirerende omgeving met prachtige klanken en bijzondere
video- en lichtbeelden, worden leerlingen als het ware
betoverd met muziek. Interactie en samen muziek maken
zijn daarbij belangrijke componenten van het concert.
Hoofdzakelijk komt de Classic Express naar de kleinere
dorpen en steden in het hele land en in achterstandswijken van grotere steden. Het gaat meestal om gebieden
of wijken waar kinderen nauwelijks in aanraking komen
met kunst en cultuur. De concerten zijn bedoeld voor
kinderen van 6 t/m 12 jaar en worden georganiseerd in
nauwe samenwerking met muziekscholen of kunsten-
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centra, voor zover aanwezig. De muziekschool verzorgt
ook een vervolgactiviteit. Om het Classic-Express-project
succesvol te maken, is een follow-up noodzakelijk. Doel
van de follow-up is om enthousiast geworden kinderen
in contact te brengen met de muziekschool of privé-muziekdocenten, zodat de drempel om les te nemen zo klein
mogelijk wordt. Deze follow-up vindt meestal plaats in de
vorm van een instrumentenparade of proeflessen door
de muziekschool. De Classic Express is ook een platform
waar we onze andere activiteiten voor het voetlicht kunnen brengen, zoals Kies je instrument, de concoursen en
De Muziekwedstrijd.
De Classic Express in 2018
Aantallen
De rijdende concertzaal trok in 2018 voor het elfde
seizoen naar alle uithoeken van het land. Dit jaar stond de
werving op een laag pitje, want de vraag naar de Classic
Express is onverminderd groot, waardoor we wachtlijsten
moeten hanteren. In 2018 bereikten we met de Classic
Express ruim 8.500 basisschoolleerlingen in de leeftijd
van 6 t/m 10 jaar. Bij de planning van de concerten is
zoveel mogelijk rekening gehouden met de verzoeken van
lokale financiers.
Op 31 december 2018 stond de teller op 4.586 concerten sinds de start. In 2018 werden in de Classic Express
in totaal 331 concerten gegeven; dit is ruim boven de
geplande 300 concerten. Hiervan waren 28 concerten
voor kinderen uit het speciaal onderwijs of instellingen
voor kinderen met een beperking.
In bijlage IV is te vinden waar de Classic Express in 2018
is geweest.
Follow-up
De muziekschool verzorgt in veel gevallen een follow-up
voor de leerlingen in de vorm van een instrumentenparade, een cursus instrument maken of een serie proeflessen, zodat enthousiast geworden kinderen de weg naar
de muziekschool weten te vinden. Toch zien we in toenemende mate meer gevallen waarbij de follow-up niet gerealiseerd is; navraag leert dat dit een direct gevolg is van
de forse bezuinigingen op cultuur. Waar mogelijk zoeken
we daarom samenwerking met de plaatselijke muziekvereniging of (een collectief van) privé-muziekdocenten.
Ook de boekingen komen vaker vanuit de basisscholen
zelf. Een nieuwe ontwikkeling is dat de boekingen voor
de Classic Express in toenemende mate lopen via de provinciale centra voor kunst en cultuur. Zij zorgen voor een
breed cultuuraanbod dat grotendeels van tevoren vastligt.
De follow-up die op de Classic Express volgt, is dan vaak
een ander muziekproject naar keuze van de school.
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Speciaal onderwijs
Concerten in het speciaal onderwijs zijn extra bijzonder,
omdat deze de kinderen toegang geven tot iets dat vaak
onbereikbaar voor hen is. Voor de kinderen gaat er een
nieuwe wereld open; het levert bijzondere en ontroerende
momenten op. Het zorgt (ook gezien de vele positieve
reacties van de scholen) voor een wezenlijke bijdrage aan
hun belevingswereld.
Inclusieve concerten
Van de 28 concerten die we in 2018 hebben gegeven
voor speciaal onderwijs en instellingen voor kinderen
met een handicap waren er 6 ‘inclusieve’ concerten. Bij
deze concerten bezoeken leerlingen uit het regulier en
speciaal onderwijs gezamenlijk een concert, en doen
waar mogelijk ook gezamenlijk de voorbereiding en/of
follow-up. Soms liggen scholen te ver uit elkaar waardoor
dit praktisch niet mogelijk is. Bij deze concerten is het
belangrijk dat groepen op functioneringsniveau worden
gecombineerd om te zorgen dat het concert goed aansluit
op de beleving van de kinderen. De universele taal
van muziek verbindt. Er zijn diverse scholen die na het
gezamenlijke bezoek aan de Classic Express aangeven
hun samenwerking te intensiveren, door meer activiteiten
samen te gaan doen.
Overige concerten in de Classic Express: middelbare
scholen en Aangenaam Klassiek
Naast de concerten voor basisscholieren vonden er in
totaal 31 concerten plaats op uitnodiging van middelbare
scholen en sponsors. Ook werd de Classic Express in
Blijdorp ingezet tijdens de finale van De Muziekwedstrijd.
Bovendien stonden we voor het vijfde jaar op rij in Almere
voor een reeks brugklasconcerten in het kader van Who’s
Next, het Kamermuziekfestival Almere. Deze concerten
vallen niet onder het gebruikelijke Classic-Express-budget
dat bedoeld is voor concerten voor basisscholieren. Daardoor zijn deze concerten alleen te realiseren tegen kostprijs, waardoor ze buiten de geplande 300 concerten voor
het basisonderwijs geboekt worden. De Classic Express
was ook aanwezig bij de lancering van de geschenk-cd
van Aangenaam Klassiek. Hierop zijn de finalisten van het
Prinses Christina Concours 2018 te horen. Ter ere van de
start van de verkoop van deze cd werd de Classic Express
ingezet voor een reeks concerten in Maastricht.
Presikhaaf
In 2018 startte een bijzondere samenwerking met het
bedrijf Presikhaaf. Dit bedrijf is een dochteronderneming
van Koninklijke Ahrend en produceert schoolmeubels
voor basisscholen. Via Ahrend is Presikhaaf in contact
gekomen met ons om te bekijken of mogelijkheden voor
samenwerking te onderzoeken. Na een aantal pilots is er
een mooie samenwerking tot stand gekomen: Presikhaaf
heeft ervoor gezorgd dat een aantal scholen die eerder
meubels bij het bedrijf hadden ingekocht, kosteloos een
aantal concerten in de Classic Express konden bijwonen.

De intentie is om deze samenwerking voort te zetten in
het komende jaar.
Evaluaties
Alle Classic-Express-concerten worden uitgebreid geëvalueerd. Alle betrokken partijen (basisscholen, scholen
voor speciaal onderwijs, muziekscholen, musici en presentatoren) ontvingen evaluatieformulieren. In 2016 zijn
we begonnen met het digitaliseren van de evaluatieformulieren. Sinds 2016 krijgen de musici online formulieren,
die gemakkelijker en minder tijdrovend te verwerken zijn
dan een bijlage per e-mail. Opvallend is dat de respons
hierdoor beduidend hoger is. Ook voor de evaluaties door
basisscholen en muziekscholen zijn wij overgestapt naar
online formulieren.
Naast de ‘vinger aan de pols’ middels de evaluaties is
er natuurlijk ook dagelijks contact met de gastvrouw of
gastheer in de Classic Express over de gang van zaken:
hoe het gaat met de musici, de groepen die de Classic
Express bezoeken, eventueel bezoek van pers of media,
en eventuele technische vragen. Hieronder volgt een
beknopte samenvatting van de evaluaties.
Basisscholen
Alle scholen die de Classic Express bezoeken, ontvangen
een evaluatieformulier waarin we navraag doen over de
verschillende onderdelen van het project: de voorbereidende les, het concert in de Classic Express, maar ook
de follow-up (zowel in de klas als met de muziekschool).
De voorbereidende les – die inmiddels online staat –
wordt meestal door de gewone leerkracht verzorgd; bij
een klein percentage wordt dit door een docent van de
muziekschool of de vakleerkracht op school gedaan. De
leerkrachten beoordeelden het lespakket als prima en
duidelijk; het sluit goed aan op het concert. Sommige
leerkrachten hebben nog extra materialen gezocht, zoals
filmpjes of geluidsfragmenten. Een groot deel van de leerkrachten besteedt sinds de komst van de Classic Express
meer aandacht aan klassieke muziek.
Uit de reacties in de enquêtes die we van de scholen
retour kregen, bleek dat de leerkrachten zeer enthousiast zijn over de concerten. Zowel de leerkrachten als
de leerlingen waren verrast en betoverd; ze vonden de
concerten erg leuk, met een speelse interactie en goed
gericht op de leerlingen. Met name het feit dat in de Classic Express jonge prijswinnaars optreden die in leeftijd
weinig verschillen met de leerlingen, zien de leerkrachten
als waardevol. Ook de presentatoren krijgen altijd veel
complimenten.
Uit de evaluaties en de reacties tijdens de concerten zelf
merken we dat er een verandering van houding optreedt
over klassieke muziek. Kinderen die voorafgaand aan het
concert roepen dat ze klassieke muziek ‘saai’ vinden,

raken onder de indruk en verlaten vrijwel allemaal enthousiast de Classic Express. Dit is iets dat veel leerkrachten ons na afloop op diverse manieren meegeven.
Het komt daarnaast ook geregeld voor dat kinderen tot
tranen geroerd zijn door de muziek die ze horen. Dit is
niet altijd met een speciale reden, maar meestal omdat
kinderen worden herinnerd aan bijvoorbeeld een droevige
gebeurtenis.
We willen niet alleen de leerlingen uit het reguliere basisonderwijs stimuleren om zelf een instrument te gaan
spelen, maar ook de leerlingen uit het speciaal onderwijs
aanmoedigen om een instrument te gaan spelen en/of
mee te doen aan De Muziekwedstrijd. Onze presentatoren vragen geregeld aan het eind van het concert wie er
een instrument wil gaan spelen. Veel kinderen steken dan
hun hand op. Of kinderen dat daadwerkelijk gaan doen,
is natuurlijk de grote vraag. Het is moeilijk om hier harde
cijfers over te verkrijgen; dit zou langdurig en intensief
onderzoek vergen.
Speciaal onderwijs en instellingen voor kinderen met een
beperking
Ook de leerkrachten uit het speciaal onderwijs zijn over
het algemeen enthousiast over de Classic Express. In
het speciaal onderwijs zijn de doelgroepen zeer uiteenlopend. Dit vraagt van de presentator en musici steeds
een andere benadering om goed te kunnen aansluiten bij
de beleving van de groep. Om die reden vragen we van
tevoren informatie van de leerkrachten over bijvoorbeeld
het functioneringsniveau van de groepen, de problematiek en eventuele bijzonderheden. Met deze informatie,
aangevuld met tips voor diverse doelgroepen en natuurlijk
een goede ‘antenne’, slagen de presentator en musici er
goed in om aan te sluiten bij de belevingswereld van de
kinderen.
Het voorbereidende materiaal is in het speciaal onderwijs grotendeels te gebruiken. Op enkele punten moeten
de leerkrachten, afhankelijk van de capaciteiten van de
groep, aanpassingen doen. De gezamenlijk uit te voeren
compositie van Marlon Titre is voor het grootste deel van
de groepen goed te doen. Doordat we aangepaste instrumenten aan boord hebben, kunnen ook kinderen met
een beperking aan de compositie meedoen.
Het merendeel van de scholen is heel enthousiast over
het concert, het programma en de presentatie. De
scholen geven ook aan dat de presentator en musici goed
aansluiting vinden op het niveau van de kinderen, waardoor de leerlingen bij het concert betrokken worden en er
ook interactie plaatsvindt. Door de omgeving, de muziek
en het licht is de Classic Express een beleving die goed
aansluit bij kinderen met een beperking, die het vaak
moeten hebben van meerdere zintuiglijke ervaringen.
Ook op de leerlingen van een van de instellingen uit het
speciaal onderwijs had de inrichting en atmosfeer van de
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Classic Express een positief effect. Via enkele begeleiders
van (beweeglijke) cliënten is vernomen dat zij hun cliënt
nooit eerder zo rustig hadden zien genieten. En dat ook
nog in een redelijk kleine gesloten schemerige ruimte. Dat
is ook voor ons goed om te horen. De overgang van de
lichten in combinatie met de beelden op het grote scherm
zijn een mooie en goede aanvulling van het geheel.
Muziekscholen
Uit de geretourneerde evaluaties blijkt dat ook de muziekscholen zeer enthousiast zijn over de Classic Express.
Met name de interactie, het gevarieerde programma en
de presentatie worden zeer gewaardeerd. De Classic
Express sluit goed aan bij hun doelstelling om interesse
te wekken voor muziekonderwijs bij leerlingen en hun
ouders. Wel zien we door het verdwijnen van muziekscholen dat bijvoorbeeld festivals en provinciale centra voor
kunst- en cultuureducatie nu die spilfunctie overnemen.
Omdat veel muziekscholen zijn verdwenen en de overgebleven muziekscholen moeite hebben het hoofd boven
water te houden, lukt het niet altijd om een follow-up van
de grond te krijgen. In de regio’s waar geen muziekschool
is, zoeken wij daarom waar mogelijk naar alternatieven,
zoals harmonieverenigingen of (collectieven van) privémuziekdocenten.
Presentatoren
Classic-Express-presentatoren hebben verschillende
rollen tijdens het concert: de presentator heeft de regie
over het concert, hij of zij zorgt voor een gevoel van de
orde en veiligheid, gaat de interactie met de leerlingen
aan, coacht jonge en onervaren musici, en treedt ook
nog eens zelf op. Vanuit de organisatie is er altijd veel
contact met de presentatoren om ervoor te zorgen dat
alles goed loopt. Zo is op de eerste dag van de plaatsing
altijd een gastheer of -vrouw aanwezig die nauw contact
heeft met de presentator. De tweede dag is er telefonisch
contact tussen het kantoor en de presentator. Nieuwe
presentatoren worden opgeleid middels learning on the
job; ook organiseren we workshops voor beginnende en
gevorderde presentatoren. In de loop van 2018 zijn er
weer een aantal nieuwe presentatoren ingewerkt, die in
de komende periode meer ervaring gaan opdoen. We zijn
voornemens om in 2019 weer een dergelijke workshop
voor presentatoren te organiseren.
Het succes van de Classic Express is grotendeels te
danken aan de presentatoren, die de spil vormen van het
concert. Zij zijn zonder uitzondering enorm enthousiast
over de Classic Express en weten dit ook over te brengen
op de jonge musici die optreden, die daardoor een schat
aan ervaring opdoen. Met het team weten zij steeds weer
hun jonge publiek te betoveren met de mooiste muziek.
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Musici
Alle musici die in de Classic Express optreden, ontvangen
na afloop een link naar een digitaal evaluatieformulier.
Hierin wordt gevraagd naar hun ervaringen met betrekking tot een aantal onderwerpen: de informatie die zij
vooraf vanuit de organisatie ontvingen, de organisatie, de
voorbereiding, het verloop van de concerten en hetgeen zij geleerd hebben van hun optreden in de Classic Express. De voorbereiding en informatie die vooraf
vanuit kantoor werd verstuurd, vonden de musici zonder
uitzondering duidelijk en compleet. Over de voorbereiding
van de concerten krijgen we wel af en toe opmerkingen
van pianisten die hun begeleidingspartijen te laat van de
musici krijgen. Wij spreken met hen af dat ze in eerste
instantie zelf contact opnemen met de desbetreffende
musicus en als dat geen succes heeft, ze ons kunnen
inschakelen. Dit blijft nog steeds een aandachtspunt. De
repetitie vooraf en de samenwerking verlopen altijd prima.
Over de concerten zelf zijn de reacties van de musici allemaal positief tot zeer positief. Het geven van concerten
is in de Classic Express vaak heel anders dan ze gewend
zijn op de reguliere podia, voor zover ze daar ervaring
mee hebben. In de Classic Express speelt communicatie een belangrijke rol. Prijswinnaars leren in de Classic
Express om zichzelf te presenteren en te vertellen over
wat ze gaan spelen (luisteropdrachten geven). Door de
kleinschaligheid van de Classic Express is dit voor hen
vaak minder spannend dan op een groot podium. Door
op een speelse manier te oefenen, bij herhaling concerten te geven en de kunst af te kijken van de presentator
en meer ervaren musici, bouwen ze meer zelfvertrouwen
op. Ook in hun muzikale uitvoering merken ze, door de
kleinschaligheid van de Classic Express, meteen aan hun
publiek wanneer ze de aandacht hebben en wanneer de
aandacht verslapt. Hierdoor ontwikkelen ze meer ‘feeling’
met hun publiek. Andere leerzame aspecten die prijswinnaars noemen in hun evaluaties zijn improvisatie, een
integere manier van muziek maken en spontaan reageren
op het jonge publiek.
Vervolg
Het is een uitdaging om de financiering van de Classic
Express kostendekkend te krijgen. Met ingang van 2018
zijn wij gestart met rechtstreekse koppeling aan plaatsingen van de Classic Express om daarmee de financiële
risico’s te minimaliseren (matching). Dit heeft ertoe geleid
dat de Classic Express uitsluitend wordt geplaatst als
daarvoor specifieke dekking is. In enkele gevallen is de
Classic Express geplaatst zonder dat de dekking tevoren
was vastgesteld. In latere instantie werd de dekking alsnog gerealiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat de exploitatie
van de Classic Express nagenoeg kostendekkend kon
plaatsvinden.

Beelden van concerten in de Classic Express in 2018.
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2.6 Kies je instrument
Quotes
Uit de evaluaties van musici uit 2018:
“Eén kindje vond het zo leuk om de piano uit te
proberen, dat hij telkens stiekem weer achter in
de rij aansloot.”
“Sommige kinderen gingen terwijl ik speelde
meeneuriën. Dat vind ik mooi, want dat betekent
dat ze met de muziek konden meevoelen.”
“Wat ik mooi vond, was een juf die zei na een
stuk: ‘Ik wil toch even zeggen dat ik dit wel heel
erg bijzonder vind. Dat zulke jonge mensen op
zo’n intense manier met muziek bezig zijn. Er
bestaat natuurlijk zoiets als aanleg voor muziek,
maar het gevoel ook echt over te kunnen brengen
is iets dat op mij veel indruk maakt. Niet alleen
voor de leerlingen is dit een mooi project, maar
ook voor ons als leerkrachten is de Classic Express echt een cadeautje’.”
“Wij hadden klassen uit het speciaal onderwijs
dus het communiceren verliep soms wat lastig.
Daarom communiceerden we meer via de muziek
dan via het gesproken woord. Bij één klas was
er een jongen die heel druk en onrustig binnen
kwam, maar toen Nana Moussault ‘Nana’ speelde
van De Falla, werd de jongen helemaal rustig en
zei hij zachtjes mama (nana). Het was heel fijn te
zien dat we kinderen met een lichte of zware beperking op deze manier heel erg konden raken.”
“Een bijzonder moment was toen ik Salut d’Amour
(liefdeslied) speelde bij een bepaalde groep; de
kinderen waren opeens heel geconcentreerd/
dromend aan het luisteren, en toen ik naar het
publiek keek, zag ik aan hun gezichten dat ik ze
had betoverd met een soort liefdesspreuk.”
“De Classic Express lijkt qua geluid op een
enorme concertzaal terwijl we spreken over een
vrachtwagen. Er ontstaat tijdens het voorspelen
een mooie sfeer waarbij je (hopelijk) de kinderen
kunt overtuigen van hoe mooi klassieke muziek
is.”
“Ga door met de Classic Express, één van de
beste klassieke-muziek-initiatieven die ik ken!”
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Met Kies je instrument wil het Prinses Christina Concours
kinderen aanmoedigen muziek te maken. De website
www.kiesjeinstrument.nl, met muzieknieuws, filmpjes,
games, kleurplaten, informatie voor ouders over muzieklessen en lesmateriaal voor de basisscholen, wordt goed
bezocht met ruim 17.000 unieke gebruikers in 2018.
Het design van de website is eind 2017 vernieuwd en
daarnaast is de software waarmee de filmpjes worden
afgespeeld, vervangen waardoor de filmpjes in alle
browsers zonder problemen bekeken kunnen worden.
Om kinderen en hun ouders op de website van Kies je
instrument te attenderen, is tevens een flyer ontwikkeld die aan de kinderen die in de Classic Express een
concert bezoeken, wordt meegegeven. Zo hopen wij dat
kinderen die zijn ‘aangestoken’ door de mooie muziek in
de Classic Express, na het concert de stap nemen om
zelf een instrument te gaan bespelen. De website biedt
zowel voor het kind als voor de ouders alle benodigde
informatie om de weg naar een gediplomeerde muziekdocent te vinden.

2.7 Bennie Briljant
In 2010 lanceerde het Prinses Christina Concours de
website www.benniebriljant.nl. Op de website staat een
serie lesfilms waarin hoofdpersoon Bennie Briljant jonge
kinderen stap voor stap muziek leert maken op slagwerkinstrumenten. Er zijn twee versies van de lessen ontwikkeld: voor gebruik op de digiborden op de basisschool
en voor gebruik op de computer thuis. De lesfilms op de
website zijn voor iedereen gratis toegankelijk.
Met het project willen we muziek terugbrengen op
de basisscholen en zoveel mogelijk kinderen samen
muziek leren maken; thuis, op school of in de buitenschoolse opvang. Het project kent vooralsnog geen
einde, scholen kunnen de gratis lesprogramma´s op
www.benniebriljant.nl blijven gebruiken. Onderzoek wijst
uit dat binnen de website met name de lesfilms voor het
basisonderwijs nog steeds goed worden gekeken.

3. Financiën
Het jaar 2018 liet in navolging van 2017 een bescheiden
herstel zien van de inkomsten uit sponsorgelden en donaties. Acquisitie van de benodigde middelen was vooral
mogelijk dankzij de bereidheid van tal van fondsen om
onze activiteiten te ondersteunen.

3.1 Financiële samenvatting
De tekenen van economisch herstel hebben zich nog niet
vertaald in een toename van de bedrijfssponsoring. In
2018 zijn meerjarige subsidies aangevraagd en toegekend door landelijke, regionale en lokale overheden. De
bedrijfssponsoring is helaas nog niet teruggekeerd tot
het niveau dat in eerdere jaren te zien was. Dit vraagt de
voortdurende aandacht van de directie. Wij verwachten
dat de intensieve inspanning voor fundraising in 2019
globaal dezelfde vruchten zal afwerpen als dat in 2018
het geval was.
Voor financiering van (extra) uitgaven om de concerten
van de Classic Express mogelijk te maken, is nog een bedrag van circa € 60.000 beschikbaar uit eerdere schenkingen. Het exploitatietekort (€ 100.498) in het jaar 2018
wordt in eerste instantie gedekt door een bijdrage van de
Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours
ter hoogte van € 79.500. Het gesaldeerde negatieve
resultaat (€ 21.190) wordt onttrokken aan de algemene
reserve. Het bestuur streeft naar een eigen vermogen
van 10% van het balanstotaal. Onze inzet blijft om bij
alle activiteiten te streven naar maximale effectiviteit met
gebruikmaking van minimale financiële middelen.

3.2 Begunstigers
In 2018 waren onze hoofdbegunstigers het Fonds voor
Cultuurparticipatie, Fonds 1818, VSBfonds, Stichting
Dioraphte en Arcadis Nederland B.V. Daarnaast wordt het
Prinses Christina Concours gesteund door provincies, gemeenten en een groot aantal private fondsen. Het Prinses
Christina Concours is voor een beperkt percentage van
22% afhankelijk van overheidssubsidie.
Onze inspanningen om de Classic Express door meer
overheden financieel te laten ondersteunen, hebben in
2018 vruchten afgeworpen. Zo wordt de Classic Express
van 2018 t/m 2020 structureel ondersteund door het
Fonds voor Cultuurparticipatie met € 25.000 per jaar.
De provincies Noord-Brabant en Limburg steunen de
Classic Express meerjarig met respectievelijk € 18.000
en € 16.000 per jaar. Dit geeft ons de mogelijkheid om
de rijdende concertzaal frequenter in regio’s in te zetten.

Ook andere overheden benaderen wij met het doel om
meerjarige afspraken te maken. Bedrijven huren de Classic Express voor hun eigen bedrijfsevents of na afloop
van een managementbijeenkomst. Daarnaast biedt de
mobiele concertzaal bedrijven de mogelijkheid om maatschappelijke betrokkenheid te tonen door concerten in
azc’s te financieren, zoals T-Mobile en Arcadis deden.
Het aantrekken van particuliere donateurs via dinerconcerten, presentaties, serviceclubs als Kiwanis en Kunst
in de Kamer heeft in 2018 niet tot concrete resultaten
geleid.

3.3 Stichting Vrienden van het
Prinses Christina Concours
Het aantal Vrienden vertoonde een lichte daling in 2018.
De stichting droeg in 2018 € 79.500 bij aan het exploitatieresultaat. Hierdoor was het onder meer mogelijk om tal
van prijzen bij de concoursen en De Muziekwedstrijd te
financieren. De stichting zorgt naast financiële steun voor
een belangrijk draagvlak voor onze activiteiten.

3.4 Vooruitblik
Met ingang van 2017 draagt het Fonds voor Cultuurparticipatie bij aan de financiering van concerten in de
Classic Express. In 2019 zal veel aandacht uitgaan naar
het onderhouden, uitbouwen en het aangaan van nieuwe
relaties met fondsen en sponsoren.
De Classic Express in 2019
De financiering van de Classic Express is een continue
uitdaging, met name omdat vaak pas tijdens het jaar
duidelijk wordt of wij voldoende financiële middelen hebben kunnen vergaren. Dit leidt tot een exploitatierisico. In
2018 zijn maatregelen genomen die het financiële risico
moeten verminderen. Concerten worden pas definitief
toegezegd als er voldoende financiering aanwezig is. Op
basis van de belangstelling vanuit basisscholen wordt
specifiek naar financiering gezocht bij regionale fondsen.
In 2019 zetten wij in op de verdere vergroting van de
zichtbaarheid van de Classic Express en de ontwikkeling
van alternatieve financieringsstromen. Het ontwikkelen
van nieuwe vormen van samenwerking met bedrijven,
serviceclubs en dergelijke is tijdsintensief, maar biedt
hoopvolle mogelijkheden. De inspanningen om de zichtbaarheid van de Classic Express te vergroten, dragen
bij aan het verminderen van de financiële risico’s. Wij
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merken dat het niet in alle regio’s mogelijk is om specifieke financiering te regelen. Voor deze concerten zijn wij
afhankelijk van algemene bijdragen van fondsen, waaronder het VSBfonds.
Prinses Christina Concours in 2019
In 2018 heeft het Prinses Christina Concours een start
gemaakt met de vernieuwing en positionering van haar
activiteiten. Eind 2018 is een reorganisatie ingezet met
een nieuw functiehuis en herinrichting van de organisatie.
De reorganisatie zal in 2019 zijn beslag krijgen.
Het Prinses Christina Concours neemt deel aan de Klassieke Muziek Coalitie via de koepel van Nederlandse
klassieke concoursen, die werd geleid door directeur Feyo
Sickinghe. Hij is bestuurslid van de Klassieke Muziek
Coalitie. Dit heeft ertoe geleid dat het Prinses Christina
Concours meer is ingebed in het culturele ecosysteem
waarmee een basis is gelegd voor verbetering van samenwerking met andere partijen. De koepel van Nederlandse
klassieke concoursen zal tevens kunnen bijdragen aan
versterking van de deelnemerswerving aan de hand van
gezamenlijke marketingactiviteiten.
In 2018 heeft het Prinses Christina Concours in samenwerking met De Doelen, TivoliVredenburg en Het
Concertgebouw een aanzet gegeven tot een landelijke
Kindermuziekweek in april 2019. De Kindermuziekweek
heeft tot doel om kinderen enthousiast te maken voor
levende muziek, ongeacht genre en een instrument te
gaan spelen. Het gaat om het stimuleren van passieve en
actieve muziekbeoefening. Daarmee wordt gewerkt aan
de musici en het publiek van de toekomst. Vanaf 2020
zal de Kindermuziekweek landelijk worden georganiseerd.
Voor het Prinses Christina Concours is de Kindermuziekweek een middel om haar doelstelling – de waarde van
muziek doorgeven aan kinderen in samenwerking met
andere organisaties – verder uit te bouwen.
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Bijlagen
Bijlage I: Begunstigers
In 2018 werd het Prinses Christina Concours door de
volgende bedrijven, fondsen, stichtingen en
overheden ondersteund:
Bedrijven
Arcadis Nederland BV, Amersfoort
BPD Ontwikkeling B.V., Amsterdam
Evert Snel, Werkhoven
KLM Royal Dutch Airlines, Amsterdam
Koninklijke Ahrend BV, Sint Oedenrode
KPMG Accountants, Den Haag
Oranje-Nassau Groep, Amsterdam
Taat & de Regt, Den Haag
F. van Lanschot Bankiers N.V., Amsterdam
Zeeman textielSupers bv, Alphen a/d Rijn
Fondsen en stichtingen
Ars Donandi + Russell-ter Brugge fonds
Debman Foundation, Den Haag
Donemus
Erasmusstichting, Rotterdam
Fonds 1818 tot nut van het algemeen, Den Haag
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe, Amsterdam
G.Ph. Verhagen-Stichting, Rotterdam
Hendrik Muller Fonds, Den Haag
J.C.P. Stichting, Maarn
J.C. Ruigrok Stichting, Haarlem
J.K. Stichting, Vught
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Den Haag
Prins Bernhard Cultuurfonds, Amsterdam:
• Jonge Musicifonds
• Van der Jagt Zwolsman Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds, Groningen
Prins Bernhard Cultuurfonds, Limburg
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland:
• Het Mijndershuis Fonds en het Giusto Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds, Overijssel:
• het Haersoltefonds Overijssel
P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Amsterdam
Sint Clemens Stichting, Koningsbosch
Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst
Stichting Beringer Hazewinkel, Groningen
Stichting Bevordering van Volkskracht, Rotterdam
Stichting Bob Verheeke Fonds, Eindhoven
Stichting De Versterking, Amsterdam
Stichting De Weille Ogier, Washington
Stichting Dioraphte, Amsterdam
Stichting Dorodarte, Bloemendaal
Stichting Emmaplein Foundation, Haren

Stichting Gaudeamus Muziekweek, Utrecht
Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis, Haarlem
Stichting Het Fransen Fonds, Hengelo
Stichting Het Haarlemsche Muziekfonds, Haarlem
Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof, Maastricht
Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp, Haarlem
Stichting Lambert van Middelhoven, Maastricht
Stichting Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst,
Amsterdam
Stichting Matty Niël
Stichting Mr. August Fentener van Vlissingenfonds
Stichting Mundo Crastino Meliori, Aerdenhout
Stichting Peter van Vliet Foundation, Den Haag
Stichting Ritsema van Eck
Stichting Sanssouci, Driebergen-Rijsenburg
Stichting Swart-van Essen, Rotterdam
Stichting Thurkow Fonds, Wassenaar
Stichting Triodos Foundation, Zeist
Stichting Van Leeuwen Van Lignac, Rotterdam
Stichting Verzameling van Wijngaarden Boot, Rotterdam
Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours,
Den Haag
Stichting VSBfonds, Utrecht
Soroptimisten Haarlem
dr. C.J. Vaillant Fonds, Almere
Van Cappellen Stichting, Rotterdam
Van Ommeren-de Voogt Stichting, Wassenaar
Overheden
Rijksoverheid
Fonds voor Cultuurparticipatie
Provincies
Groningen
Limburg
Noord-Brabant/De Kunstbalie
Noord-Holland
Overijssel
Zuid-Holland
Kunstraad Groningen
Gemeenten
Den Haag
Enschede
Groningen
Haarlem
Maastricht
Rotterdam
Zaanstad
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Bijlage II: Samenwerkingspartners
Conservatoria, hogescholen en muziekscholen
ArtEZ Conservatorium, Enschede
Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch
Codarts Hogeschool voor de Kunsten Rotterdam
Conservatorium van Amsterdam
Conservatorium Maastricht
HKU Utrechts Conservatorium
Koninklijk Conservatorium Den Haag
Kumulus Centrum voor Kunsteducatie, Maastricht
Prins Claus Conservatorium Groningen
Tal van muziekscholen in Nederland
Orkesten, podia en festivals
Concertgebouw, Amsterdam
Concert- en Congresgebouw de Doelen, Rotterdam
De Rode Hoed, Amsterdam
Dag in de Branding, Festival voor Nieuwe Muziek
Dag van de Romantische Muziek
De Oosterpoort, Groningen
Delft Chamber Music Festival
Djazzvibes
Domestica Rotterdam
Dorpskerk, Capelle aan den IJssel
Festival Classique
Frysk Jeugd Orkest
Gotische Zaal van de Raad van State, Den Haag
Grachtenfestival
Groningsche Muziekvereniging
Het Postkantoor, Bovenkarspel
Het Reizend MuziekGezelschap
Het Roode Koper, Leuvenem
Huize Wester-Amstel, Amstelveen
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht
Isala Theater, Capelle aan den IJssel
Jazz in Duketown
JeugdOrkest Nederland
Kasteel Heeswijk
Kasteel De Wittenburg, Wassenaar
Kennemer Jeugd Orkest
Koetshuis Keukenhof, Lisse
Koninklijk Concertgebouworkest
Leidse Hofjesconcerten, Leiden
Limburgs Jeugd Symfonie Orkest Amikejo
Monward Consort
Museum Nienoord, Leek
Musis Sacrum, Arnhem
Muziekcentrum Enschede
Muziekgebouw aan ’t IJ, Amsterdam
Muziekkamer, Assen
Nieuwe Kerk, Den Haag
Nieuwe Kerk, Haarlem
Noord Nederlands Orkest
North Sea Jazz Festival
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November Music
Orkest van het Oosten
Philharmonie, Haarlem
Philharmonie zuidnederland
Podia Heemstede
Podium Palisium, Eerbeek
Residentie Orkest
Rotterdams Philharmonisch Orkest
Rubens Consort
Singer, Laren
Sinfonia Rotterdam
Slot Zuylen, Oud-Zuilen
Sociëteit de Witte, Den Haag
Stadsschouwburg De Harmonie Leeuwarden
Stichting Peter de Grote Festival
Stichting Vrienden van Kamermuziek in de regio Arnhem
Symfonia Jong Twente
Vereniging Vrienden van het Noord Nederlands Orkest
Theater Amsterdam
The Duke, Nistelrode
TivoliVredenburg, Utrecht
Viotta Jeugdorkest, Den Haag
Westerkerk, Amsterdam
Willem Twee concertzaal, Den Bosch
Zuiderstrandtheater, Den Haag
Tal van andere jeugdorkesten en kleinere podia
Media
AVROTROS
L1
NOS
NPO
NPO Radio 4
NPO Soul & Jazz
NTR
Omroep MAX
RTL 4
RTV Drenthe
RTV Noord
RTV Oost
RTV Rijnmond
RTV West
Young Crowds
Zapp

Bijlage III: Prijzen klassiek
concours 2018
Internationale Masterclass Prijs
Deze prijs werd aangeboden door Arcadis Nederland BV
en houdt in: masterclasses bij een bekende musicus naar
eigen keuze. Prijswinnaar tijdens de Nationale Finale was
Niels Jacobs (trombone).
Oranje-Nassau Groep Prijs
Welmoed Poelstra (piano) won tijdens de Nationale Finale
de Oranje-Nassau Groep Prijs: een bezoek aan een
buitenlandse zomercursus (inclusief reis en verblijf). Deze
prijs werd aangeboden door de Oranje-Nassau Groep.
Pers Prijs
De Pers Prijs werd tijdens de Nationale Finale toegekend
aan Trio Diotima (piano, viool, cello). Het trio mag een of
twee concerten van hun idool bezoeken in een Europese
stad (inclusief reis en verblijf). Deze prijs werd aangeboden door de Stichting Vrienden van het Prinses Christina
Concours en toegekend door vertegenwoordigers van de
pers.
Ruud van der Meer Prijs
Een studiebeurs voor de finalist die door een grote
podiumprésence reeds weet te communiceren met het
publiek, werd tijdens de Nationale Finale toegekend aan
zangeres Roza Herwig. Deze prijs werd aangeboden door
de Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours.
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst Prijs
Een aantal lessen bij een vooraanstaande musicus
in Nederland naar eigen keuze, aangeboden door de
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, is tijdens de
Nationale Finale gewonnen door violiste Mara Mostert.
AVROTROS Spiegelzaal Prijs
Een live optreden in het AVROTROS-radioprogramma
‘Spiegelzaal’ vanuit het Concertgebouw in Amsterdam
werd tijdens de Nationale Finale drie keer toegekend aan:
Mara Mostert (viool), Mayte Levenbach (viool) en Emma
van Schadewijk (cello).
Solistische optredens met professionele (symfonie)
orkesten
Roza Herwig (zang) won een optreden met het Noord
Nederlands Orkest. Het Viride Strijkkwartet mocht optreden met (leden van) het Rotterdams Philharmonisch
Orkest. Pieternel Tils (viool) won een solistisch optreden
met Sinfonia Rotterdam, Lola Jurakic (cello) won een
solistisch optreden met Domestica Rotterdam en Jessica
Lukken (viool) won een optreden met het Philips Symfonie Orkest.

Solistische optredens met jeugdorkesten
Violiste Mayte Levenbach won enkele solistische optredens met het JeugdOrkest Nederland. Een solistisch
optreden met Symfonia Jong Twente werd toegekend aan
Sara van den Brink (harp). Zara le Clercq (piano) mocht
optreden met het Kennemer Jeugd Orkest en Evelien
Vaneysendeyk (harp) won een solistisch optreden met
het Limburgs Jeugd Symfonie Orkest Amikejo. Camiel
Lemmens (hoorn) won een optreden met Harmonie Sint
Petrus en Paulus Wolder-Maastricht. Dante Jongerius
(blokfluit) mocht solistisch optreden met Jeugd Sinfonietta, het kamerorkest van de Vereniging Viotta Jeugdorkesten Den Haag.
Cultuurreis Parijs
Eind augustus / begin september 2018 gingen de eersteprijswinnaars in categorie 2 en 3 van het klassieke concours 2018 en één winnaar van het compositieconcours
2017 naar Parijs. Drie culturele dagen in Parijs (met o.a.
museum- en concertbezoek) waren een groot succes.
De reis werd mede mogelijk gemaakt door de Stichting
Vrienden van het Prinses Christina Concours en werd
ondernomen door 15 prijswinnaars.
Peter de Grote Festival Prijs
Deelname aan het Peter de Grote Festival 2018 is tijdens
de regionale finale in Groningen gewonnen door Welmoed
Poelstra (piano) en werd aangeboden door de Stichting
Peter de Grote Festival.
Woudschoten Prijs
Deelname aan Zomercursus Woudschoten in de zomer
van 2018 werd tijdens de regionale finale in ’s-Hertogenbosch gewonnen door Sunniva Skaug (altviool) en werd
aangeboden door de Stichting Zomercursus Woudschoten.
Donemus Prijs
De Donemus Prijs voor de beste vertolking van een
Nederlandse compositie: € 150,- aan bladmuziek, uit te
zoeken in de webshop van Donemus, is tijdens de regionale concoursen in 2018 toegekend aan:
• Teddy Sikking (viool) voor de uitvoering van Sonatine
voor viool en piano van T. de Leeuw tijdens het Prinses
Christina Concours West 2 in Zaandam/Haarlem.
• Wlada van der Wilt (viool) voor de uitvoering van Pièce
pour violon et piano op. 66 van A. Werkman tijdens het
Prinses Christina Concours West 1 in Rotterdam.
• Jessica Lukken (viool) voor de uitvoering van Pièce
pour violon et piano op. 66 van A. Werkman tijdens het
Prinses Christina Concours Zuid 1 in ’s-Hertogenbosch.
• Camiel Lemmens (hoorn) voor de uitvoering van Intrada
van O. Ketting tijdens het Prinses Christina Concours
Zuid 2 in Maastricht.
In de regio Oost (Enschede) en in de regio Noord
(Groningen) is de Donemus Prijs niet toegekend.
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Gaudeamus Muziekweek Prijs
De Gaudeamus Muziekweek Prijs voor een bijzondere
vertolking van een hedendaagse compositie (een passepartout voor de Gaudeamus Muziekweek 2018) is tijdens
de regionale concoursen toegekend aan:
• Jasperina Verheij (blokfluit) voor de uitvoering van
Rotations van J.R. van Roosendael tijdens het Prinses
Christina Concours West 2 in Zaandam/Haarlem.
• Stijn van Uffelen (viool) voor de uitvoering van Thème
et variations van O. Messiaen tijdens het Prinses Christina Concours West 1 in Rotterdam.
• Noëlle Drost (zang) voor de uitvoering van Now: Spring
van H.K. Stahmer tijdens het Prinses Christina Concours Zuid 1 in ’s-Hertogenbosch.
• Sophie Schreurs (klarinet) voor de uitvoering van Time
Pieces van R. Muczynski tijdens het Prinses Christina
Concours Zuid 2 in Maastricht.
• Beatriz Pinto (saxofoon) voor de uitvoering van Divertimento van R.B. Boutry tijdens het Prinses Christina
Concours Noord in Groningen.
In de regio Oost (Enschede) is de Gaudeamus Muziekweek Prijs niet toegekend.
CD- en Bladmuziekprijzen
Deze konden worden uitgegeven dankzij Van der Heijde
Bladmuziek in Rotterdam en de Stichting Vrienden van
het Prinses Christina Concours.
Abonnementen voor concertseries
Deze werden beschikbaar gesteld door het Koninklijk
Concertgebouworkest, het Noord Nederlands Orkest,
het Orkest van het Oosten, philharmonie zuidnederland,
Philharmonie Haarlem en het Rotterdams Philharmonisch
Orkest.
Optredens in kamermuziekseries
Tijdens de regionale concoursen werden er voor finalisten verschillende optredens in kamermuziekseries en op
bijzondere locaties beschikbaar gesteld:
• Vrienden van het Noord Nederlands Orkest Prijs: een
optreden in de kamermuziekserie van het Noord Nederlands Orkest, aangeboden door de Vereniging Vrienden van het Noord Nederlands Orkest, werd gewonnen
door Loes Mevissen (viool), Beatriz Pinto (saxofoon) en
het duo Nynke Dijkstra (klarinet) en Welmoed Poelstra
(piano).
• Concertprijs De Harmonie Leeuwarden: een optreden
tijdens een lunchconcert in Stadsschouwburg De
Harmonie in Leeuwarden werd gewonnen door Nadia
Mevissen (viool) en Dominique Seelen (viool).
• Concertprijs Groningse Muziekvereniging: een optreden
tijdens een concert van de Groningse Muziekvereniging
werd gewonnen door het duo Nynke Dijkstra (klarinet)
en Welmoed Poelstra (piano).
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• Een optreden in de serie ‘Klassiek Open Podium’ in
Stadstheater Musis Sacrum in Arnhem, aangeboden
door de Stichting Vrienden van Kamermuziek in de regio Arnhem, werd gewonnen door Isaac Lottman (cello)
en Tim Ouwejan (trombone).
• Optreden Muziekgebouw aan ’t IJ: een optreden tijdens
een lunchconcert in Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam in 2019 werd gewonnen door Maxim Heijmerink
(piano).
• Muzenforum Concertprijs: een optreden in de kamermuziekserie van Muzenforum Bloemendaal werd
gewonnen door Max Valkenburcht (piano).
• Een optreden met het Monward Consort werd gewonnen Yente Lottman (viool) en Mara Mostert (viool).
• Concertprijs Muziekgebouw Eindhoven: Rens Rutten
(marimba), Trio Diotima en het Viride Strijkkwartet wonnen een optreden tijdens een lunchconcert in Muziekgebouw Eindhoven.
• Concertprijs Willem Twee concertzaal: een optreden
in de Willem Twee concertzaal (voorheen Toonzaal) in
Den Bosch werd gewonnen door Yiyuan Chen (piano),
Sunniva Skaug (altviool), Hannah Sohn (cello) en Diana
Pivak (piano).
Masterclassprijzen tijdens de regionale concoursen
Tijdens de regionale concoursen wonnen de eersteprijswinnaars in categorie 1 (12 t/m 14 jaar) een masterclass
bij een bekende musicus naar eigen keuze in Nederland.
De Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours
stelde deze prijs beschikbaar in de volgende regio’s:
• In regio Oost (Enschede) aan: Emma van Schadewijk
(cello).
• In regio West 2 (Zaandam/Haarlem) aan: Mara Mostert
(viool).
• In regio Zuid 2 (Maastricht) aan: Josephine en Charlotte de Loe (pianoduo).
• In regio Noord (Groningen) werd de Masterclassprijs
niet toegekend.
• In regio West 1 (Rotterdam) stelde de Van Leeuwen
van Lignac Stichting de Masterclassprijs beschikbaar,
deze prijs werd gewonnen door Lola Jurakic (cello).
• De Stichting Bob Verheeke Fonds stelde de Masterclassprijs beschikbaar in regio Zuid 1 (Den Bosch),
deze prijs werd gewonnen door Jessica Lukken (viool).
• In regio Zuid 2 (Maastricht) werd in de categorie Jong
(tot 12 jaar) de Henri Hermans Prijs (een les bij een
bekende musicus naar eigen keuze) toegekend aan
Huayu Gu (piano).

Publieksprijzen tijdens de regionale concoursen
Tijdens elke regionale finale werd een Publieksprijs
toegekend. Deze prijs houdt in: een les bij een bekende
Nederlandse musicus naar eigen keuze. De Publieksprijs
werd in de onderstaande regio’s beschikbaar gesteld door
de Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours
en werd toegekend aan de volgende finalisten:
• In regio West 1: Mayte Levenbach (viool).
• In regio Zuid 2: Romano Diederen (trompet).
• In regio West 2 werd de Publieksprijs beschikbaar
gesteld door BPD Ontwikkeling B.V. en gewonnen door
Yente Lottman (viool).
• In regio Oost werd de Publieksprijs beschikbaar gesteld
door het Haersoltefonds Overijssel en gewonnen door
Martine Velthuis (viool).
• In regio Noord werd de Publieksprijs aangeboden
door de gemeente Groningen en gewonnen door
Roza Herwig (zang).
• In regio Zuid 1 werd de Publieksprijs mede mogelijk
gemaakt door de Provincie Noord-Brabant en gewonnen door Jessica Lukken (viool).
Publieksprijzen Nationale Halve Finale en Nationale
Finale
Tijdens de Nationale Halve Finale werden door het
publiek drie Publieksprijzen toegekend (ochtend, middag
en avond). Een les bij een bekende Nederlandse musicus
naar eigen keuze, aangeboden door de Stichting Vrienden
van het Prinses Christina Concours, werd gewonnen door
het Viride Strijkkwartet, Emma van Schadewijk (cello) en
Trio Diotima.
Tijdens de Nationale Finale werd de Publieksprijs gewonnen door Mayte Levenbach (viool). Deze financiële bijdrage ter bevordering van de muzikale ontwikkeling werd
aangeboden door Zeeman textielSupers B.V.
Wisseltrofee
De wisseltrofee werd in de zes regio’s toegekend door
de laureatenjury (prijswinnaars van voorgaande jaren).
De winnaars waren in 2018:
•
•
•
•
•
•

In regio Noord: Beatriz Pinto (saxofoon).
In regio Oost: Sara van den Brink (harp).
In regio West 1: Niels Jacobs (trombone).
In regio West 2: Max Valkenburcht (piano).
In regio Zuid 1: Viride Strijkkwartet.
In regio Zuid 2: Huayu Gu (piano).
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Bijlage IV: De Classic Express
in 2018
Totalen
Het afgelopen jaar hebben wij ruim 8500 kinderen bereikt met een concert in de Classic Express. Wij organiseerden 331 concerten in 102 dagen en in 40 plaatsen.
Concerten voor het regulier basisonderwijs
De Classic Express bezocht basisscholen in 30 plaatsen,
vaak voor meerdere dagen. Hierbij werkten wij samen
met acht muziekscholen en muziekdocentencollectieven.
Bereik			
Concertdagen 		
Aantal concerten per dag
Aantal concerten 		
Den Haag
Bennebroek
Naarden
Diepenveen
Oud-Beijerland
Nijmegen
Nieuwerkerk a/d IJssel
Middelharnis
Lochem
Leidsche Rijn (Utrecht)
Apeldoorn
Oosterhout
Westvoorne
Gorssel
Tholen
Ittervoort
Beek en Donk
Son en Breugel
Culemborg
Denekamp
Eindhoven
Zwolle
Amsterdam
Meerssen (L.)
Maastricht
Haarlem
Ridderkerk
Reuver (L.)
Capelle a/d IJssel
Spijkenisse

7057 leerlingen
80
3 (gemiddeld)
266

Concerten voor speciaal onderwijs en instellingen voor
kinderen met een beperking
De Classic Express bezocht scholen in het speciaal onderwijs en instellingen voor kinderen met een beperking in
zeven plaatsen, vaak voor meerdere dagen.
Bereik 		
Concertdagen
Aantal concerten
					

662 leerlingen
15
34 (waarvan 6 inclusieve
concerten*)

*Inclusieve concerten betreffen concerten, waarin leerlingen uit het regulier en speciaal onderwijs gezamenlijk een
concert bezoeken.
Huizen
Beetsterzwaag
Apeldoorn
Den Haag
Den Bosch
Utrecht
Oegstgeest
Overige concerten (brugklasconcerten en ‘Aangenaam
Klassiek’)
Bereik			
Concertdagen
Aantal concerten

820 personen
7
31

Veghel
Maastricht
Almere

regulier basisonderwijs
speciaal onderwijs
overige concerten
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Bijlage V: Hoofd- en relevante
nevenfuncties bestuursleden
en directie
Mevrouw H. Taat, voorzitter
• Rector Utrechts Stedelijk Gymnasium
• Voorzitter Stichting het Zelfstandig Gymnasium
• Voorzitter Barok Opera Amsterdam
Mevrouw E. van Rappard, secretaris
• Eigenaar/oprichter ismu – bureau voor merk- en
marketingstrategie
• Voorzitter Stichting Dorpshuis Schellingwoude
De heer J. Petrarca, penningmeester
• Directeur/eigenaar Pursel B.V.
• Bestuurslid Stichting Wiegel
• Bestuurslid ‘s-Gravenhaagse stichting ter bestrijding
van Tuberculose
De heer J. de Boer, lid
• Managing Director Masterdam
• Lid Investment Committee Tripos Beheer
De heer M. Brinkhorst
• Managing Director Morgan Stanley
De heer F.P. Sickinghe, directeur
• Voorzitter Koepel van Nederlandse Klassieke Concoursen (Concourskoepel)
• Voorzitter Stichting Kindermuziekweek
• Bestuurslid stichting Ondersteuning Klassieke Muziek
Coalitie (KMC)
• Voorzitter Stichting Clazz Music
• Bestuurslid Culturele Salon Nieuwe Uitleg Den Haag

Colofon
Tekstbijdragen en eindredactie
Prinses Christina Concours
Margreet van Litsenburg
Vormgeving en dtp
Tonnie Jobse
Beeld
Rens Dekker, viaVictor
Fotografie
Rens Dekker, Karen van Gilst, MajankaFotografie,
Peter van Mulken, Marieke Wijntjes
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