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Missie, Visie en Doelstellingen van het Prinses Christina Concours 
 

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. 

Visie: 

Wij begeleiden kinderen en jongeren bij de ontwikkeling van hun muzikale talent. Wij bieden hun een 

podium om zich te meten, ervaring op te doen en te schitteren. Zo inspireren zij elkaar en anderen. 

 

Vanuit onze missie en visie komen we tot de volgende drie doelstellingen, waaraan we onze 
activiteiten toetsen: 
 
1) Jongeren tussen de 12 en 19 jaar die muziek maken in onze genres -klassiek en jazz en daaraan 
verwante stijlen- of componeren -elk genre- geven we de kans om hun muzikale talent verder te 
ontwikkelen door hen een unieke podiumervaring te geven; 
 
2) Prijswinnaars van de concoursen tussen de 12 en 24 jaar laten we belangrijke muzikale ervaringen 
opdoen en we trainen ze in persoonlijke vaardigheden, zodat zij bewuster kunnen kiezen welke plek 
muziek in hun leven gaat vervullen; 
 
3) We laten kinderen van 4 tot 12 jaar het belang en de waarde van muziek ervaren, inspireren hen 
om muziek te gaan maken en laten ze zien hoe leuk het is om op te treden. 
 
  
Bij het realiseren van onze doelstellingen gaan we uit van drie kernwaarden: 
 
We maken muziek toegankelijk: we vinden dat ieder kind, ongeacht sociale of culturele achtergrond, 
muziek moet kunnen maken en zijn/haar muzikale talent moet kunnen ontwikkelen. 
 
We zien graag kinderen 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. Met concerten en ontmoetingen hopen we dat zoveel mogelijk kinderen enthousiast 
worden over hoe mooi muziek is en hoe leuk het kan zijn om muziek te maken. 
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Inleiding 
 

Voor u ligt het Activiteitenplan 2022 van het Prinses Christina Concours, waarmee we inzage geven in 
de plannen en ambities op het gebied van talentontwikkeling en muziekparticipatie. Dit 
activiteitenplan staat niet op zichzelf maar is in de eerste plaats een vervolgstap vanuit het 
meerjarenplan 2021-2024 waarmee we ons eind 2019/begin 2020 presenteerden aan tal van 
overheden. Het meerjarenplan 2021-2024 borgt de koers voor onze aanwezigheid in diverse regio’s in 
Nederland en onze landelijke functie om een waardevolle bijdrage te leveren aan de keten van 
talentontwikkeling. Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) zegde meerjarige ondersteuning toe, 
evenals enkele provincies en gemeenten die meerjarige subsidieregelingen openstelden voor 
amateurkunst en talentontwikkeling: Limburg, Overijssel, Maastricht en Enschede. Andere overheden 
zegden op projectbasis steun toe om onze activiteiten in hun regio of stad mogelijk te blijven maken.  

Dit Activiteitenplan 2022 is een ‘piketpaal’ binnen het meerjarenplan, met daarin verwerkt de 
ontwikkeling die onze activiteiten doormaakten na twee concoursseizoenen, getekend door de 
COVID-19 pandemie. Na de schok van de eerste lockdown in maart 2020 paste het Prinses Christina 
Concours zich in hoog tempo aan om zoveel mogelijk van onze activiteiten voor kinderen en jongeren 
overeind te houden. We kijken trots en tevreden terug: digitale concoursen, mooie videoproducties, 
online bijeenkomsten van de PCC Academy en een Classic Express die zo lang mogelijk basisscholen 
bezocht. En waar het nog kon, boden we nazorg aan onze prijswinnaars via incidentele 
concerten en media-optredens. Uiteraard bleven we ook per e-mail en telefoon bereikbaar voor tal 
van vragen van deelnemers, ouders, docenten en artistiek-educatieve partners. Een uitgebreidere 
terugblik op deze bewogen tijd en hoe we onze deelnemers en partners waarde bleven bieden, leest 
u onder het kopje Verloop 2021.  
 
Reflectie op de Missie, Visie en Doelstellingen 
Het Prinses Christina Concours richt zich met haar activiteiten op de pijlers talentontwikkeling en 
muziekparticipatie. Vanuit onze missie en visie streven we een circulair principe na waarbij “oudere” 
generaties deelnemers en prijswinnaars de jongere generaties inspireren en motiveren. In het 
bijzonder onze jonge helden – de prijswinnaars van onze concoursen in de klassieke muziek, jazz en 
compositie – zijn voor kinderen aansprekende rolmodellen. Die rolmodellen zetten we in bij de 
deelnemerswerving, in beeldcampagnes, in verhalen, bij workshops en natuurlijk bij onze concerten.  
 
Sommige van onze activiteiten zijn specifiek ontwikkeld voor de brede doelgroep van kinderen die aan 
het begin van hun muzikale ontdekkingsreis staan. Die prikkelen en activeren we om zelf met muziek 
aan de slag te gaan. Andere activiteiten zijn gericht op jongeren die reeds musiceren, voor wie we een 
uniek en leerzaam podium bieden. De Classic Express, onze rijdende concertzaal, is juist weer een 
combinatie van beide doelstellingen. Kortom, het Prinses Christina Concours is als organisatie niet in 
één hokje te plaatsen en daarin schuilt juist onze kracht.  
 
De combinatie van activiteiten die we in de loop der jaren hebben ontwikkeld, heeft geleid tot een 
bereik van vele duizenden kinderen per jaar die actief betrokken zijn, in verschillende stadia van hun 
muzikale en sociaal-emotionele ontwikkeling. Onze activiteiten zijn helder gestructureerd op 
leeftijdsgroep: we bedienen kinderen van 4-12 jaar op de basisschool en we zijn er voor jongeren die 
op de middelbare school zitten, dus van 12-19 jaar. Een klein deel van onze deelnemers studeert 
reeds aan het conservatorium (HBO Bachelor) of andere vervolgstudie.  
 
Deelnemersreis 
Met ons activiteitenportfolio zijn we langdurig in het leven van de jeugd; van 4 tot 21 jaar (soms iets 
langer). We zien dat bijna de helft van de deelnemers vaker dan één keer meedoet en de concoursen 
gebruikt als ijkpunt voor de eigen technische en muzikale ontwikkeling. Dat gebeurt overigens indien 
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gewenst in overleg met de muziekdocent. Deze langdurige aanwezigheid hebben we gevat in de 
Deelnemersreis van het PCC, zie ook de visualisatie hieronder. Sinds 2021 streven we naar een 
sterkere onderlinge verbinding van de activiteiten uit de deelnemersreis. Zowel qua promotie van de 
activiteiten als ook qua talentontwikkeling. Kinderen die opvallen binnen De Muziekwedstrijd krijgen 
door het de prijzen die ze winnen alvast een idee van wat hen eventueel te wachten staat bij 
deelname aan een van onze concoursen. De oudere prijswinnaars binnen De Muziekwedstrijd spelen 
bij concerten samen met prijswinnaars van de concoursen, die in de regel slechts een paar jaar ouder 
zijn.  
Uiteindelijk hopen we dat de langdurige aanwezigheid in het leven van kinderen en jongeren een 
stimulerende werking heeft op de persoonlijke en muzikale ontwikkeling, ongeacht of het leidt tot 
een carrière in de muziek. De bagage die zij meekrijgen, zal altijd van pas komen. In het contact met 
de deelnemers zorgen we voor een veilige omgeving die positief stimulerend werkt. Dat realiseren we 
door het warme enthousiaste eerste contact met onze organisatie tot en met de inspirerende 
workshops door pedagogisch en inhoudelijk sterke gastdocenten, die affiniteit hebben met onze 
doelgroep. We zijn alert op negatieve invloeden op onze deelnemers die leiden tot onrealistische 
prestatiedruk, faalangst, een gevoel van onzekerheid en gebrek aan speelplezier. Hoe we hier 
vervolgens mee omgaan, verschilt per situatie.  

 
De deelnemersreis van het Prinses Christina Concours 

Verloop 2021: Klassiek Concours 
Het concoursseizoen 2020 (Klassiek Concours en Compositie Concours) rondden we grotendeels met 
noodgrepen digitaal en online af. Voor het Klassiek Concours 2021 konden we iets verder 
vooruitkijken en de kansen realistischer inschatten: het werd een volledig digitale editie. Al in de 
zomer van 2020 besloten we om onze website aanzienlijk uit te breiden met een aantal nieuwe 
mogelijkheden om een digitaal concours efficiënt te kunnen organiseren: een deelnemersportal, 
hosting van video’s in eigen beheer, het faciliteren van een e-mailflow en het (semi)automatisch 
inladen in ons CRM-systeem. In eerste instantie wilden we dit systeem alleen voor de selectieronden 
in onze 6 regio’s gebruiken; we hoopten in september 2020 nog op fysieke regionale finales en een 
verder analoog verloop van het Concours.  
 
Uiteindelijk ondersteunde de website het gehele Klassiek Concours. De uitbreiding van de website 
was een flinke investering in tijd en geld, maar wel een die loonde.  
 
De gebruikelijke tussenstappen na de regionale selectieronden (Regionale Finale en Nationale Halve 
Finale) moesten door de tweede lockdown worden geschrapt. Dit betekende dat de video-inzending 
van een deelnemer direct bepaalde of hij/zij in de Nationale Finale mocht spelen. Wel kreeg iedere 



6 
 

deelnemer een online jurygesprek met tips en tops en organiseerden we regionale online 
prijsuitreikingen waarbij we ons uiterste best deden om de prijswinnaars een groot online podium te 
geven. Klik op het screenshot hieronder voor een indruk van de prijsbekendmaking regio West I in 
Rotterdam. Voor de overige vijf regio’s maakten we soortgelijke video’s, die allemaal op ons YouTube-
kanaal te vinden zijn. 
 

 

 

Voor de Nationale Finale van ons Klassiek Concours 2021 werkten we opnieuw samen met 

ConcertLab in Gasthuis Leeuwenbergh te Utrecht. Van de bijna 400 deelnemers aan het concours, 

kregen 23 finalisten (samen goed voor 17 inzendingen vanwege de deelname van enkele ensembles) 

de gelegenheid hun finaleoptreden op te nemen in de geavanceerde filmstudio van ConcertLab. Het 

werd een spectaculair project met schitterende opnames, boeiende achtergrondvideo’s over de 

finalisten en een feestelijke prijsuitreiking vol met verrassingen. Voor een impressie van de Nationale 

Finale 2021 verwijs ik u naar onze speciale playlist op YouTube. 

 

 
Een selectie van de finalisten uit de Nationale Finale 2021 bij ConcertLab, in aanwezigheid van H.K.H Prinses 

Margriet.  Fotografie: MajankaFotografie.  

 

Prinses Christina Jazz Concours 
In het najaar van 2021 vindt het Prinses Christina Jazz Concours plaats. Tijdens het schrijven van dit 
Activiteitenplan 2022 vinden de voorbereidingen van dit concours plaats. Om maximale zekerheid te 
bieden dat dit concours kan plaatsvinden, maken we opnieuw gebruik van de uitbreidingen van onze 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN4pZDUT587PDE6DhsgVujdcg03cbqW-q
https://www.youtube.com/watch?v=Qr7PV2LlLWw&t=1277s
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website die ook ons Klassiek Concours 2021 faciliteerde. Dit geeft een prima basis om toch een mooi 
concours te organiseren, wanneer coronamaatregelen van kracht zijn. In betere tijden combineren 
we op deze manier het beste van de twee programma-uitvoeringen, met digitale voorrondes en een 
live finale.  Ook komt er ruimte voor een festival-achtige programmering overdag waar de deelnemers 
leuke en nuttige workshops kunnen volgen en kennis kunnen maken met elkaar, in afwachting van de 
spetterende finale en de jury-uitslag. 
 

Voor een korte impressie van 
het jazzconcours 2019, klik 
hier. 
 
Overige programma’s in 2021 
De pandemie had in 2021 ook 
gevolgen voor onze andere 
activiteiten. Zo stond de 
Classic Express tussen begin 
december 2020 en medio juni 
2021 stil. De restricties vanuit 
de overheid maakten 
optredens en plaatsingen 
onmogelijk. Vanaf medio juni 
zijn er boekingen bij diverse 
scholen in Nederland.  

Fotografie: MajankaFotografie.  

Na de zomervakantie zal de Classic Express naar alle waarschijnlijkheid wekelijks door het land rijden 
met zoveel concerten voor basisschoolleerlingen als we maar kunnen organiseren. We komen 
daarmee ondanks 5,5 maanden stilstand in 2021 toch nog op ongeveer 200 concerten. 
De Muziekwedstrijd, ons online programma voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar kon uiteraard 
gewoon doorgaan. Dit jaar deden ruim 500 kinderen mee, helaas aanzienlijk minder dan in 2019 en 
2020. De voornaamste reden voor deze terugval in deelnemersaantallen was de impact die de lange 
lockdown had op onze organisatie. Onze focus lag op het organiseren van het Klassiek Concours. 
Gelukkig konden we rekenen op een zeer divers deelnemersveld, veel speelplezier en online 
belangstelling en een zeer tevreden jury. Klik op de link voor een impressie van De Muziekwedstrijd 
2021 en de jurycommentaren voor de prijswinnaars: https://youtu.be/_QunBbx-Yk4  
Onder de noemer Talentontwikkeling en Nazorg biedt het Prinses Christina Concours jaarlijks vele 
honderden podiumbeurten aan prijswinnaars van de concoursen. In ons 53-jarig bestaan hebben we 
een groot netwerk opgebouwd van concertlocaties en organisatoren die ons vragen om jonge musici 
in hun concertseries te plaatsen. De pandemie heeft sinds maart 2020 het Nederlandse concertleven 
vrijwel volledig stilgelegd, waardoor dit onderdeel van ons werk ook stil is komen te liggen. Dat raakt 
in de eerste plaats onze prijswinnaars; zij snakken naar podiumervaring om hun repertoire aan te 
scherpen, te leren onder druk goed te spelen en hun muziek met een zo groot mogelijk publiek te 
delen. De optredens helpen de prijswinnaars aan een netwerk dat belangrijk is voor hun verdere 
loopbaan. Het is enorm jammer dat we op dit moment nauwelijks iets voor hen kunnen betekenen op 
dat vlak. Alleen de Classic Express geeft mogelijkheid tot speelervaring. We hopen dat er in het najaar 
van 2021 ruimte komt voor meer concertleven en dus voor dit onderdeel van talentontwikkeling.  
 
Tot slot zullen voor de PCC Academy – nieuw opgericht in 2020 – vrijwel alle workshopdagen in de 
tweede helft van 2021 plaatsvinden. Het programma is inmiddels vastgesteld, waarover u verderop in 
dit Activiteitenplan meer leest.  

 

https://youtu.be/t51e2pAmrow
https://youtu.be/_QunBbx-Yk4
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Programma’s in 2022 

Prinses Christina Klassiek Concours  
 
Doel van het Klassiek Concours   
Met het Prinses Christina Klassiek Concours geven we jongeren tussen de 12 en 19 jaar (voor zang 21 
jaar) een podium om hun muzikale talenten aan de wereld te laten zien. Hiermee sluiten we aan op 
onze eerste doelstelling (zie pagina 3). We geloven dat deelname aan ons concours een waardevolle 
leerervaring is; het stellen van een artistiek doel leidt in de regel tot beter studeren, hogere eisen 
stellen aan je eigen spel en het nog beter nadenken over de muziek en de performance. Die ervaringen 
verbeteren het leerproces en leidt daarmee tot meer speelplezier. Het is om die redenen dat meer dan 
de helft van de deelnemers vaker dan één keer meedoet aan ons Klassiek Concours.  
 
Het Klassiek Concours draagt bij aan onze eerste doelstelling:  
 
Jongeren tussen de 12 en 19 jaar die muziek maken in onze genres -klassiek en jazz en daaraan 
verwante stijlen- of componeren -elk genre- geven we de kans om hun muzikale talent verder te 
ontwikkelen door hen een unieke podiumervaring te geven. 
 
Hybride Klassiek Concours 
Voor de editie 2022 maken we gebruik van de ervaringen en infrastructuur die de corona-edities 2020 
en 2021 ons hebben opgeleverd. De zes regionale selecties in 2022 zullen online plaatsvinden. Per 
regio sturen deelnemers een filmpje in via onze website. De vakjury beoordeelt hun inzending. 
Iedere deelnemer maakt kans op een plek in de fysieke regionale finale. Iedere deelnemer krijgt een 
online jurygesprek met tips en tops over hun inzending.  
We organiseren de selecties dit jaar online om ten eerste maximale zekerheid te bieden voor onze 
deelnemers dat het concours door kan gaan. Hoewel we voor het klassiek concours 2021 snel 
omschakelden naar online, gaf dat onrust voor de deelnemers. We willen nu bovendien in relatieve 
rust een nog beter concoursseizoen neerzetten. Dat lukt niet als we kort voor de uitvoering van dit 
project halsoverkop moeten omschakelen. Andere werkzaamheden kunnen dan (wederom) in het 
gedrang komen.  
 
Ten tweede werd de online editie 2021 uitstekend bekeken en was het concours in die zin voor onze 
deelnemers zeer succesvol. We denken ook dat de online presentatie een extra aantrekkingskracht 
heeft voor nieuwe deelnemers. Tot slot biedt de online vertoning van het deelnemersveld een grote 
kans om het online publiek te “verleiden” om naar de fysieke regionale finales te komen, om daar de 
jonge helden in het echt te zien schitteren. Dit vraagt om een nieuwe insteek van onze 
marketingcampagne rondom publiekswerving, om een grote(re) betrokkenheid van muziekdocenten 
uit het hele land en om een oproep aan alle regionale finalisten om ook hun eigen achterban te 
mobiliseren om naar de regionale finale te komen.  
 
Het organiseren van een hybride concours – een combinatie van digitale en analoge/fysieke 
onderdelen – past in onze visie om kansen binnen het digitale domein aan te grijpen. Bijvoorbeeld op 
het gebied van meer exposure voor onze deelnemers, op het gebied van onze eigen positionering als 
culturele instelling en rondom impactmeting (zie ook het hoofdstuk over de Classic Express). We zien 
tevens ontwikkelingen in de podiumkunsten waarbij artiesten online een eigen publiek weten te 
bereiken, een deel van hun (nieuwe) volgers in de concertzaal krijgen en daar geld aan verdienen. Het 
Prinses Christina Concours wil ook hier kansen benutten voor het eigen verdienvermogen en ziet 
aanknopingspunten voor workshops binnen de PCC Academy om die kennis en ervaringen direct 
terug te geven aan de jonge toptalenten. 
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Data concoursen 2022 
Het Prinses Christina Klassiek Concours wordt volgens onderstaand tijdsschema uitgevoerd: 
 

• Zuid 2 
Maandag 10 t/m woensdag 12 januari inzending online selecties 
Zondag 23 januari live regionale finale Conservatorium van Maastricht 

• West 2 
Maandag 17 t/m woensdag 19 januari inzending online selecties 
Zondag 6 februari live regionale finale in de Philharmonie in Haarlem 

• West 1 
Maandag 24 t/m woensdag 26 januari inzending online selecties 
Zondag 13 februari live regionale finale in De Doelen in Rotterdam 

• Zuid 1 
Maandag 31 januari t/m woensdag 2 februari inzending online selecties 
Zondag 20 februari live regionale finale op de CHV Noordkade in Meijerijstad (Veghel) 

• Oost 
Maandag 21 t/m woensdag 23 februari inzending online selecties 
Zondag 13 maart live regionale finale in de Arkezaal in Muziekcentrum Enschede  

• Noord 
Maandag 28 februari t/m woensdag 2 maart inzending online selecties 
Zondag 20 maart live regionale finale in de Kleine Zaal van de Oosterpoort in Groningen 
Alle regionale finales starten om 14.30 uur.  
 
De Nationale Halve Finale en Nationale Finale van het Klassiek Concours  
De Nationale Halve Finale vindt plaats op zaterdag 2 april 2022 in Gasthuis Leeuwenbergh in Utrecht 
en wordt gehouden in drie blokken. Het doel van de Nationale Halve Finale is om uit de maximaal 24 
halvefinalisten een selectie te maken van maximaal 6 finalisten die tijdens de Nationale Finale mogen 
optreden. De jury voor de Nationale Halve Finale is gelijk aan die van de Nationale Finale. Zij 
verzorgen direct na ieder blok van de halve finale de jurygesprekken en beoordelen de finalisten 
daarmee ook op hun groei tussen de beide evenementen. Dit is een nieuw onderdeel van de 
Nationale Halve Finale. Het komt voort uit de feedback die we de afgelopen jaren van (halve) 
finalisten kregen; voorheen vonden er in dit stadium van het concours geen jurygesprekken meer 
plaats. 
De Nationale Finale wordt gehouden op zaterdagmiddag 23 april 2022 in de Concertzaal van Amare in 
Den Haag. Daarmee zal het Prinses Christina Concours zich voor het eerst sinds april 2019 weer laten 
zien op het Haagse podium. Dat we dit evenement voor het eerst in het schitterende nieuwe Haagse 
cultuurpaleis Amare kunnen houden, maakt het extra bijzonder. We bereiden ons voor op een groots 
muzikaal spektakel waarbij we de absolute top van jong talent in de klassieke muziek een podium 
geven voor een volle zaal. En daarnaast, vieren we een muzikaal feest, na 2 jaar bijna volledige fysieke 
afwezigheid van ons Klassiek Concours. Dat feest vieren we samen met zoveel mogelijk muzikale 
partners uit de zes regio’s van het Klassieke Concours, met de familie en vrienden van de deelnemers, 
met onze Vrienden, met onze financiers en met de politieke bestuurders die onze missie een warm 
hart toedragen.   
 
Samenwerkingsverbanden: Regionale Muziekdag (voorheen Dag van de Toekomstmuziek) 
De Regionale Muziekdag werd in 2019 voor het eerst uitgevoerd tijdens ons regionale klassieke 
concours Zuid I in Veghel (Meijerijstad) en ook in ons meerjarenbeleidsplan is opgenomen. Het doel 
van de Regionale Muziekdag is om in samenwerking met regionale muziekpartners muziekparticipatie 
onder kinderen en jongeren te stimuleren. Onder muziekpartners verstaan we muziekdocenten, 
vertegenwoordigers van jeugdorkesten, muziekverenigingen en andere professionals in de 
muziekeducatie en -participatie, en talentontwikkeling.  
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Het doel is om een inspirerende en leerzame dag te organiseren parallel aan ons Klassiek Concours en 
zo allereerst meer kinderen te stimuleren om een instrument te bespelen en daarnaast in gesprek te 
gaan met onze (beoogde) partners over relevante thema’s. 
 
Gespreksonderwerpen zijn per editie verschillend en worden in samenspraak met organiserende 
partners geprogrammeerd. Bijvoorbeeld lesmethodiek, vernieuwende pedagogische inzichten, 
repertoiresessies maar ook aan de vereisten van een moderne lespraktijk, de rol van online inspiratie 
en beschikbaarheid van kennis. Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) 
heeft aangeboden als coproducent op te treden bij de Regionale Muziekdagen.  
 
Met deze muziekdag dragen we bij aan een stevigere infrastructuur voor muziekparticipatie en 
talentontwikkeling. De Regionale Muziekdag heeft een klein congresformat met interessante 
sprekers, showcases van docenten en leerlingen en korte optredens door lokale jonge talenten. We 
willen hiermee in het bijzonder de band met muziekdocenten (vrijgevestigd en verenigd in 
collectieven en via muziekscholen) aanhalen om het nut van deelname aan onze concoursen te laten 
zien en de inschrijvingsaantallen voor de komende jaren te verhogen. Muziekdocenten worden ook 
actief benaderd om zich aan te melden voor onze website Kies Je Instrument, zodat kinderen (en hun 
ouders!) die een muziekdocent in hun regio zoeken, eenvoudig aan de docent kunnen worden 
gekoppeld.   
 
De Regionale Muziekdagen worden op de zondagochtend van ons concoursweekend georganiseerd, 
waarbij we alle aanwezigen aanbieden om in de middag naar de Regionale Finale van het Prinses 
Christina Klassiek Concours te komen luisteren. Daar schitteren de regionale toptalenten die 
voortkomen uit de online selecties. Een klein deel van de regionale finalisten mag door naar de 
Nationale Halve Finale begin april 2022.  
 
In 2022 zullen we in tenminste drie van de zes concoursregio’s een Regionale Muziekdag organiseren; 
Zuid 2 (Maastricht), Oost (Enschede) en Noord (Groningen). We onderzoeken tevens de mogelijkheid 
tot een Regionale Muziekdag in Zuid 1 (Meijerijstad) met onze partner Phoenix Cultuur en hun Circle 
of Talent Academy. We hopen in 2024 in alle zes van onze regio’s dit type evenementen te 
organiseren, om zo in heel Nederland in contact te staan met de muzikale partners.  
 
Samenhang 
Het Prinses Christina Klassiek Concours is ons langstlopende en meest bekende concours. Wat minder 
bekend is, is dat een deel van de deelnemers ook deelneemt aan het Compositie Concours (zie 
hieronder) of uitstapjes maakt naar de jazz. Prijswinnaars van het Klassiek Concours zijn terug te 
horen in de Classic Express en in de PCC Academy. Wordt er bij een bijzondere maatschappelijke 
gebeurtenis jong talent geprogrammeerd? Dan is de kans groot dat dit één van onze prijswinnaars is. 
De Regionale Muziekdagen passen in onze ambitie en doelstelling om zoveel mogelijk kinderen te 
stimuleren om een instrument te gaan bespelen. Betrokkenheid van muziekdocenten is daarbij 
essentieel.  
 
Continuïteit 
De manier waarop we het Klassiek Concours in 2022 organiseren, is voor een groot deel bestand 
tegen nieuwe zware coronamaatregelen. In geval van nood kunnen we – evenals in 2021 – vanuit 
online selecties bepalen wie in de Nationale Finale mogen spelen. We gaan er echter van uit dat 
fysieke concerten met een acceptabele zaalbezetting mogelijk zijn vanaf eind januari 2022. Ook voor 
bijeenkomsten zoals de Regionale Muziekdagen kunnen we online varianten bedenken en hier 
expertise voor inhuren. Wanneer we de indruk krijgen dat er behoefte is aan een noodscenario, zullen 
we zorgdragen voor online doorgang van deze evenementen. Vanwege de beperkte kantoorcapaciteit 
zijn we terughoudend in het ontwikkelen van te veel parallelle sporen. Op financieel vlak is de 
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continuïteit gewaarborgd door een gedegen financieringsmix en voldoende werkkapitaal om ver 
genoeg vooruit te werken. Publieksinkomsten zijn voor onze concoursen een klein onderdeel van de 
financieringsmix en spelen daarom geen doorslaggevende rol in de keuze voor de organisatievorm. 

 
Prinses Christina Compositie Concours 
 
Doel van het Compositie Concours 
 
Er is één beroepsgroep waarmee het in de muziek allemaal begint: de componist, de bedenker van de 
noten die door de musicus worden gespeeld. Zonder de componist zou er geen muziek bestaan. In de 
keten genereren de componisten veel werk voor veel muzikanten. Componeren moet je vaak en veel 
doen om er goed in te worden. Die kans geven wij jongeren bij dit concours. Het Prinses Christina 
Concours wil inspireren, enthousiasmeren, talent mede-ontwikkelen en een podium geven. Wij willen 
bijdragen aan het Nederlandse muziekleven. Daar hoort een compositieconcours nadrukkelijk bij.  
 
Het organiseren van het Compositie Concours sluit aan bij onze eerste doelstelling:  
 
Jongeren tussen de 12 en 19 jaar die muziek maken in onze genres -klassiek en jazz en daaraan 
verwante stijlen- of componeren -elk genre- geven we de kans om hun muzikale talent verder te 
ontwikkelen door hen een unieke podiumervaring te geven 
 
Het Prinses Christina Compositie Concours kan het inmiddels beproefde format uitbouwen door de 
digitale infrastructuur van de editie in 2020 en van de klassieke concoursen in 2021 te benutten. We 
kunnen meer aanmeldingen verwerken en zo het podium voor de deelnemers, en daarmee ook het 
bereik voor onze eigen organisatie, vergroten. De zichtbaarheid voor jonge muzikanten begint online 
en wordt daarna/aanvullend naar de concertzalen verplaatst. 
 
Voor de editie in 2022 staat voor de geselecteerde componisten het samenwerken met ensembles 
centraal. We breiden de mogelijkheden om muzikale ideeën live uit te proberen met topmusici uit, 
om zo tot de beste versie van iedere compositie te komen. Oud-deelnemers gaven aan dat zij dit 
onderdeel van ons compositieconcours als heel waardevol hebben ervaren; het is een essentieel 
onderdeel van het ambacht. Aanvullend en nieuw ten opzichte van eerdere edities: we zijn per 2021 
een samenwerking gestart met Gaudeamus (Stichting ter bevordering van eigentijdse klassieke 
muziek) en hun bekende Gaudeamus Muziekweek. 
We slaan de handen ineen voor een uniek traject voor talentvolle componisten van 15-19 jaar uit het 
Prinses Christina Compositie Concours. Deze deelnemers beheersen het ambacht van componeren al 
goed, hebben hoorbaar veel potentie, en zijn hun muzikale taal aan het ontdekken. Ze krijgen een 
extra stimulans om door te gaan met componeren, en om straks naar de vooropleiding compositie en 
het conservatorium te gaan.    
 
Vijf tieners krijgen de mogelijkheid een nieuwe compositie te maken voor het ensemble But What 
About, met de bijzondere samenstelling van accordeon, basklarinet, contrabas en slagwerk; een 
uitdagende en unieke instrumentatie. De componisten starten gezamenlijk met een 
kennismaking/workshop met But What About, waarin alle vragen gesteld mogen worden. Hoe schrijf 
je eigenlijk voor accordeon? Wat is de hoogste noot van de basklarinet? En wat de laagste van de 
contrabas?  
Vanuit Gaudeamus helpt coach en begeleider Jonás Bisquert de componisten in de conceptvorming 
en instrumenteren en noteren. Gedurende het hele traject staat hij de componisten bij, tot aan hun 
eindpresentatie: een concert tijdens de Gaudeamus Muziekweek! 
De lengte van de compositie mag tussen de 8 en 10 minuten worden. Daarnaast dagen we de 
componisten ook uit om na te denken over de dramaturgische lijn van het concert. Wat is de beste 
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volgorde van de composities? Hoe staan de performers op het podium? In welke akoestiek komen de 
composities het beste tot klinken? Samen met de musici en Jonás maken ze een plan.  
We ontwikkelen een traject met daarin een workshop, begeleiding door de compositie-coach en de 
musici, een reading session en repetities. Dit alles leidt naar de uitvoering later in 2022. Om deelname 
zo laagdrempelig mogelijk te maken krijgen de componisten hun reiskosten vergoed, en wordt er op 
locatie gezorgd voor versnaperingen. 

 
Talentontwikkeling: PCC Academy 
 
Doel van de PCC Academy 
 
Het doel van de PCC Academy is om de prijswinnaars van al onze concoursen te begeleiden naar een 
duurzaam succesvolle carrière in en/of met de muziek. De 12-19 jarige prijswinnaars (zang tot 21) 
behoren tot de besten van Nederland in het bespelen van hun instrument. Maar om een duurzaam 
succesvol musicus te worden, hebben ze nog een lange weg te gaan en is de ontwikkeling tot een 
veelzijdig cultureel ondernemer essentieel. De PCC Academy draagt bij aan de tweede doelstelling van 
onze organisatie.  
 
Het organiseren van het Compositie Concours sluit aan bij onze tweede doelstelling:  
 
Prijswinnaars van de concoursen tussen de 12 en 24 jaar laten we belangrijke muzikale ervaringen 
opdoen en we trainen ze in persoonlijke vaardigheden, zodat zij bewuster kunnen kiezen welke plek 
muziek in hun leven gaat vervullen. 
 
Om een succesvol musicus te worden is namelijk nog veel meer nodig; niet alleen uitmuntend spel. Je 
moet ook jezelf goed leren kennen, de praktijk verwacht dat je jezelf op originele en pakkende wijze 
presenteert op een podium. Je moet kunnen onderhandelen over je gages, samen kunnen werken 
met andere musici, en misschien ook met kunstenaars uit andere disciplines. Je moet je ook bewust 
zijn van je online aanwezigheid en presentatie. Hoe positioneer je jezelf op social media? Over al deze 
dingen kun je al nadenken en leren, als je jong bent. Des te beter voorbereid kom je op een 
muziekopleiding terecht, en vervolg je je carrière. Je kunt ook bewuster kiezen, wanneer je jezelf 
hiervan rekenschap geeft. Sommige deelnemers zullen kiezen voor een carrière buiten de 
podiumkunsten. Voor hen levert deelname aan de PCC Academy een belangrijke bijdrage aan hun 
persoonlijke ontwikkeling; opgedane kennis komt op enig moment altijd van pas in een ander type 
loopbaan.  
 
Planning 2022 
Mogelijke onderwerpen, naast eventuele onderwerpen die de deelnemers aandragen: 
 
De kunst van het zakendoen: cultureel ondernemerschap  
Jong Zakelijk: met het oog op een gezonde financiële toekomst – een grote uitdaging als artiest in de 
klassieke muziek en jazz – ontwikkelen we een workshop om de deelnemers alvast zakelijke kennis en 
competenties als onderhandelen en positioneren bij te brengen. Ook hier bootsen we met 
rollenspellen onderhandelingen na, houden we pitches en trainen we het schrijven van een 
subsidieaanvraag of sponsorverzoek. De PCC Academy versterkt de deelnemers zo op het gebied van 
de kernwaarden van de Fair Practice Code, wat belangrijk is voor hun arbeidsmarktpositie en hun 
weerbaarheid in de culturele sector. 
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Artistieke profilering 
Wie ben ik, waar ben ik goed in, en waarin kan/wil ik nog groeien (SWOT). Eventueel ook aandacht 
voor online profilering: hoe maak ik een eigen website, hoe zorg ik voor online aanwezigheid op social 
media, hoe maak ik een portfolio etc.  
 
Jazzworkshop i.s.m. New Amsterdam Jazz 
Kennismaking met het genre jazz en crossovers. De organisatie New Amsterdam Jazz kent het zeer 
diffuse netwerk van locaties, boekers, studio’s en de overkoepelende infrastructuur bijzonder goed. 
Met deze samenwerking vullen wij een gat in onze kennis en ons netwerk en bedienen we de 
prijswinnaars van het jazzconcours op het gebied van talentontwikkeling. Het is bovendien leerzaam 
voor andere prijswinnaars die nieuwsgierig zijn naar andere genres en manieren om je als muzikant te 
profileren. Deze workshop is een introductie in de typische jazzinfrastructuur.   
 
Balans in je leven 
Hoe blijf je fysiek, mentaal en psychisch fit? Een duurzame carrière is alleen mogelijk wanneer er 
balans is tussen deze drie pijlers. Op het podium staan betekent onder druk moeten kunnen 
presteren in steeds wisselende omstandigheden. En wat is die druk dan precies? Is dat voor iedereen 
gelijk of ervaren artiesten dat op steeds andere manieren. In deze workshop laten we de deelnemers 
zelf aan het woord over hun ervaringen met presteren onder druk en kunnen ze enkele bekende 
artiesten bevragen over hun leerweg. We trekken ook de vergelijking met de topsport en vragen een 
topsporter of coach om vanuit hun discipline een bijdrage te leveren aan de gesprekken. We geven 
tips hoe je stress en druk kunt wegnemen, en hoe je in je voorbereiding op een concert of examen je 
mentaal kunt voorbereiden op de topprestatie die je moet kunnen leveren.  
 
Meet & Greet met het Residentie Orkest 
Bezoek aan een repetitie van het Residentie Orkest met ontmoeting en gesprek met de dirigent en de 
orkestleden. Voor veel deelnemers aan de PCC Academy wordt dit een eerste bezoek aan het nieuwe 
cultuurpaleis Amare dat in september 2021 haar deuren opent op het Spui.  

 
Classic Express: onze rijdende concertzaal 
 
Doel van de Classic Express 
 
Kinderen uit het (speciaal) basisonderwijs door het hele land krijgen een ongelofelijk leuke, mooie en 
laagdrempelige concertervaring, gebracht door (bijna) leeftijdsgenoten die een prijs bij een van onze 
concoursen hebben gewonnen. De concerten zijn bovendien interactief en informatief. Zo prikkelen we 
hen om zelf ook actief met muziek aan de slag te gaan.  
 
De Classic Express draagt bij aan onze derde doelstelling:  
 
We laten kinderen van 4 tot 12 jaar het belang en de waarde van muziek ervaren, inspireren hen om 
muziek te gaan maken en laten ze zien hoe leuk het is om op te treden. 
 



14 
 

Projectbeschrijving 
Onze rijdende concertzaal – de enige in de 
wereld – is een prachtige uitschuifbare truck 
waar dankzij technische snufjes een echte 
concertbeleving wordt gecreëerd. De Classic 
Express is bij uitstek geschikt om dicht bij de 
jeugd te komen, en is een welkome aanvulling op 
het vaak nog beperkte muziekonderwijs binnen 
het primair onderwijs. In het 14-jarige bestaan 
van de Classic Express bereikten wij ruim 130.000 
kinderen. Voor de schoolkinderen betekent het 
concert in veel gevallen een onvergetelijke 
ervaring met muziek. 

Fotografie: MajankaFotografie.  

Vaak komen kinderen via de Classic Express voor het eerst in hun leven in contact met klassieke 
muziek. De visuele en akoestische beleving is erop gericht om volledig op te gaan in het concert. 
Naast de verwondering die ontstaat, stimuleren we de kinderen ook om zelf een muziekinstrument te 
gaan bespelen of te gaan zingen.  
 
Bij het optreden hoort een informatiepakket voor de school. Ten eerste om het bezoek aan de Classic 
Express muzikaal voor te bereiden, ten tweede om na afloop de kinderen in contact te brengen met 
muziekscholen en lessen, orkesten of muzikale activiteiten in de omgeving. Dat gebeurt via een 
online programma, waarmee je kunt uitzoeken welk instrument je leuk zou vinden: Kies Je 
Instrument. We bezoeken scholen in het regulier én het speciaal onderwijs. Jaarlijks proberen we ook 
plaatsingen te realiseren bij asielzoekerscentra. Bij de keuze voor plaatsingen bij scholen richten we 
ons zo vaak als mogelijk op de kwetsbare wijken. Daar is de kennismaking met klassieke muziek vaak 
de grootste verrassing. Bij de plaatsing van de Classic Express bij het speciaal onderwijs proberen we 
ook reguliere basisscholen te betrekken om tot een inclusieve concertbeleving te komen. Samen 
livemuziek beleven verbindt, ongeacht de achtergrond van de luisteraar. 
 
De musici en de muziek 
Het programma, dat altijd een 
participatief element bevat, wordt 
samengesteld en uitgevoerd door 
eerdere prijswinnaars van het 
Prinses Christina Klassiek Concours. 
Het succes van het programma en 
daarmee van de Classic Express, 
wordt bepaald door de 
toegankelijkheid van deze 
optredens. Want dat leidt 
uiteindelijk tot het inspireren van 
kinderen van 4 tot 12 jaar om 
vooral zelf muziek te gaan maken.  
 

Fotografie: MajankaFotografie.  

Vanwege hun jonge leeftijd spreken de prijswinnaars het publiek van basisschoolkinderen makkelijk 
aan. In hun spijkerbroek en afgetrapte gympies staan ze letterlijk vlak voor de neus van de kinderen. 
Ze spelen Vivaldi en Prokofiev, maar ook een reclamedeuntje, of een stukje filmmuziek, wat het 
concert bijzonder toegankelijk maakt. De kinderen hoeven niet naar een eindeloos lang concert te 



15 
 

luisteren, maar genieten van een relatief kort optreden binnen het speelse en laagdrempelige format, 
met mooie muziek van onze jonge prijswinnaars, kwalitatief hoogstaand uitgevoerd. 
Landelijk organiseren we komend jaar ongeveer 300 concerten, afhankelijk van de financiering en de 
geldende coronamaatregelen. Het streven is om in 2022 per provincie 3 tot 4 plaatsingen te 
realiseren. Per plaatsing van 2 dagen (minimum van de boeking) gaan we uit van 6 concerten.  
 
Samenwerkingsverbanden 
Om te zorgen dat de Classic Express slaagt in haar doelstelling, is samenwerking essentieel. Niet alleen 
door het contact met basisscholen die zich inzetten voor cultuurparticipatie, maar ook via het 
regionale culturele ecosysteem. Daar staat het Prinses Christina Concours voor een uitdaging: dat 
ecosysteem is ondoorzichtiger geworden door het verdwijnen van muziekscholen. Die fungeerden in 
het verleden als knooppunt van muzikale activiteiten en als partner voor het basisonderwijs en onze 
organisatie. Plaatsingen van de Classic Express werden relatief efficiënt en eenvoudig gerealiseerd. In 
de loop der jaren hebben we steeds meer op eigen kracht moeten doen. Daar willen we per 2022 
verandering in aanbrengen.  
 
Met hernieuwde energie en strategische samenwerkingen willen we de Classic Express slimmer onder 
de aandacht brengen van het primair onderwijs. Allereerst treden we in contact met de provinciale 
cultuurschakels die cultuuronderwijs goed in het vizier hebben en ons bij de juiste scholen onder de 
aandacht kunnen brengen. Voorbeelden van dit type partnerships zijn het Huis voor de Kunsten 
Limburg, Vrijdag (Groningen), Keunstwurk (Fryslân) en Rijnbrink (Overijssel en Gelderland). Ook gaan 
we de samenwerking aan met Méér Muziek In De Klas. Zij zijn in veel opzichten een natuurlijke 
partner voor onze organisatie, voor de Classic Express, maar ook voor De Muziekwedstrijd en de 
Regionale Muziekdagen. 
Daarnaast bouwen we door aan artistiek-educatieve partnerships met festivals en grote 
organisatoren in de klassieke muziek, waarin de Classic Express een unieke rol speelt. Voorbeelden 
van deze partnerships zijn de Cello Biënnale (terugkerend met De Bestorming), Theaters Tilburg 
(2022) en Festival Classique (terugkerend, Den Haag). Jaarlijks komen meerdere van dit soort 
partnerships voorbij die bijdragen aan de doelstellingen van de Classic Express én aan die van de 
partner.  
 
Ondanks de verschraling van het (buitenschoolse) muziekonderwijs, ziet onze organisatie kansen om 
lokaal gevestigde muziekdocenten en het muzikale verenigingsleven aan de Classic Express te 
verbinden en van waarde te zijn voor het lokale muzikale ecosysteem. Hiervoor is het belangrijk om 
de samenhang tussen de Classic Express en enkele andere initiatieven van het Prinses Christina 
Concours te duiden.  
 
Sinds eind 2020 werken we samen met het Koninklijk Conservatorium en de Universiteit Leiden om 
een onderzoek te faciliteren, dat is gericht op het monitoren van de concentratiespanne tijdens het 
concert in de Classic Express en de intensiteit van de (emotionele) beleving. Tegelijkertijd wordt er 
getest hoe we via de spanning in de muziek de actieve luisterbeleving kunnen verhogen. Het 
onderzoek wordt geleid door vioolpedagoge Ilona Sie Dhian Ho, met medewerking van enkele 
studenten uit de Master van het Koninklijk Conservatorium. De resultaten van het onderzoek worden 
in de loop van 2022 verwacht en komen hopelijk net op tijd voor ons jaarverslag 2021.  
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Samenhang 
De prijswinnaars van onze concoursen zijn de musici en 
presentatoren in het Classic Express programma. Voor deze 
jonge musici, meestal drie per concert, is optreden op deze 
plek een belangrijk leerproces, mede dankzij de trainingen 
die wij hen geven. Hierdoor leren ze veel van de interactieve 
optredens, waar samenspel, presentatie en didactische 
vaardigheden geoefend worden.  
 

Fotografie: MajankaFotografie.  

Tijdens het programma wordt ook De Muziekwedstrijd gepromoot om kinderen te inspireren hun 

eigen muzikale kunsten te delen met een online publiek. In het volgende hoofdstuk beschrijven we 

waarom dit een logische en toegankelijke stap is voor kinderen die net geïnspireerd zijn in de Classic 

Express om muziek te gaan maken. 

Om de aangewakkerde interesse in het muziek-maken te faciliteren zetten we onze website 
www.kiesjeinstrument.nl in. Enerzijds helpt deze website kinderen met het kiezen van een instrument 
door ze informatie te geven over de meest gangbare instrumenten. Anderzijds bevat de website een 
database met zoekfunctie om op basis van de ingegeven postcode een overzicht te krijgen van de bij 
ons ingeschreven muziekdocenten, al dan niet gefilterd op instrument. Op die manier hopen we 
(nieuwe) vraag en aanbod eenvoudig en op moderne wijze bij elkaar te brengen. 
 
Impactmeting 
Vanaf 2022 willen we meer gebruik maken van de data die we verzamelen met onze websites, om de 
impact die we met onze activiteiten hebben, zichtbaar te maken. Zo kan Kies Je Instrument ons inzage 
bieden in hoeveel kinderen daadwerkelijk na een bezoek aan de Classic Express de vervolgstappen 
zetten richting muziekles. We verdiepen ons allereerst in de basisprincipes van impactmeting via een 
uitgebreide training bij het VSBfonds, vanaf september 2021. Vervolgens nemen we de Classic Express 
en Kies Je Instrument als project om onze impact te meten. Impact definiëren we bijvoorbeeld door 
inzichtelijk te krijgen hoeveel kinderen na een bezoek aan de Classic Express overwegen een 
instrument te gaan bespelen, daadwerkelijk op zoek gaan naar muziekles in de buurt (via Kies Je 
Instrument) en mogelijk zelfs tot muziekles komen. Via het inschrijfformulier van De Muziekwedstrijd 
en onze concoursen klassiek, compositie en jazz kunnen we achterhalen of er in het verleden een 
kennismaking met onze activiteiten via de Classic Express heeft plaatsgevonden. Ook hier wordt in het 
eerdergenoemde onderzoek in samenwerking met het Koninklijk Conservatorium en de Universiteit 
Leiden aandacht aan besteed.  
We kijken hoe we impactmeting ook op onze andere projecten kunnen toepassen. Ieder project heeft 
namelijk zijn eigen parameters en succesfactoren. Een duidelijk theoretisch kader is wel essentieel om 
tot gedegen conclusies te komen; daar investeren we vanaf de tweede helft van 2021 in.  
 
Aanvullende inzet 
Ook zal de Classic Express in 2022 meer ingezet worden tijdens andere activiteiten van het Prinses 
Christina Concours. Bijvoorbeeld in aanloop naar de regionale muziekdagen die binnen het Klassiek 
Concours worden georganiseerd of in samenwerking met populaire muziekfestivals die open staan 
voor een breed muzikaal aanbod. Voor niet-reguliere samenwerkingen stellen we als voorwaarde dat 
de inzet van de Classic Express bijdraagt aan de ontwikkeling van de jonge musici, dat we klassieke 
muziek toegankelijk maken voor een zo groot mogelijk publiek en dat deze inzet een eigen rendabele 
businesscase heeft.   

http://www.kiesjeinstrument.nl/
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De samenhang tussen de Classic Express en onze eerste twee doelstellingen is daarmee gewaarborgd. 
Ze versterken elkaar over en weer. 
 
Continuïteit 
De Classic Express is recentelijk weer gaan rijden (juli 2021), na een lange periode van stilstand 
vanwege de corona lockdown. In de eerste periode volgden de leerlingen thuis-onderwijs. Na de 
schoolsluitingen als gevolg van de lockdowns focusten veel scholen op het bijspijkeren van de 
leerlingen. Vanuit het oogpunt van kwetsbaarheid waren met name scholen in het speciaal onderwijs 
terughoudend, ondanks de door ons genomen maatregelen met corona-protocol en speciale 
ventilatie- en luchtzuiveringsunits. Bovendien was het amateurmusici tot 15 juni jongstleden niet 
toegestaan om op te treden. 
Het opstarten van de Classic Express heeft daarom in de resterende maanden van 2021 extra 
aandacht nodig. Gelukkig staat de trailer er fris bij met een prachtig vernieuwde buitenkant.  
Behoudens nieuwe lockdowns of anderszins verregaande maatschappelijke beperkingen, zullen we de 
resterende weken in 2021 volledig benutten om de Classic Express te plaatsen. 

 
De Muziekwedstrijd 
 
Doel van De Muziekwedstrijd 
 
De Muziekwedstrijd is een volledig digitaal en online concours waarmee we per jaar rond de 1.000-
1.200 van de jongste muzikanten in Nederland en België weten te bereiken. Met de app van de 
Muziekwedstrijd stappen we in de belevingswereld van deze kinderen en bieden we ze een eerste 
laagdrempelige concourservaring. 
 
De Muziekwedstrijd draagt bij aan onze derde doelstelling:  
 
We laten kinderen van 4 tot 12 jaar het belang en de waarde van muziek ervaren, inspireren hen om 
muziek te gaan maken en laten ze zien hoe leuk het is om op te treden. 
 
Kinderen kunnen meedoen met alle soorten muziek, met ieder instrument, alleen of samen met 
vrienden. Zingen mag ook. Of je nu lang speelt of net begonnen bent: De Muziekwedstrijd is er voor 
iedereen. De Muziekwedstrijd richt zich niet primair op het beoefenen van klassieke muziek. Het 
accent ligt op muziek maken in het algemeen, en plezier krijgen in samenspelen.   
 
Deelnemers maken een filmpje en sturen dat op via het platform van De Muziekwedstrijd. De 
deelnemers worden daarnaast door middel van ‘challenges’ uitgedaagd in hun creativiteit en 
muzikaliteit. De online infrastructuur die we in de loop der jaren hebben opgebouwd, biedt tevens de 
mogelijkheid om andere deelnemersfilmpjes te bekijken en om (online) kinderen met een gelijke 
passie voor muziek te ontmoeten.  
Inschrijven en het insturen van filmpjes via de app of website kan tussen de voorjaarsvakantie en de 
meivakantie 2022. Alle ingestuurde filmpjes worden beoordeeld door een professionele jury en alle 
deelnemende kinderen krijgen digitaal een diploma toegestuurd met een bedankje en persoonlijke 
tips van de jury om hun muzikaliteit te verbeteren.  
We nodigen alle deelnemende kinderen uit voor de (gratis) muzikale afsluiting van De 
Muziekwedstrijd, De Muziekdag. In 2022 organiseren we die op 20 juni (datum onder voorbehoud) in 
TivoliVredenburg, Utrecht. De 10 beste deelnemers mogen er zelfs optreden. Voor een indruk van 
zo’n Muziekdag, klik hier voor een impressie.   
 

https://www.youtube.com/watch?v=4xCxL58zQPE
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De Muziekwedstrijd en De Muziekdag zijn onderdeel van de Kindermuziekweek - een ruime week vol 
live muziek voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het Prinses Christina Concours is één van de oprichters 
van de nationale Kindermuziekweek.  
De Muziekwedstrijd heeft als ambitie om in 2022 minstens 1.500 kinderen te laten deelnemen. Ook 
zullen we streven naar een zo groot mogelijk bereik op social media.  
 
Samenwerkingsverbanden 
De Muziekwedstrijd richt zich op kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar; kinderen van de basisschool. 
Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken is aanmoediging via de scholen daarom erg belangrijk 
Daarom werken we samen met Méér Muziek In De Klas (reeds een bestaande partner van ons) en 
diverse koepels in de muziekeducatie, dezelfde partners als voor de Regionale Muziekdagen van ons 
Klassiek Concours.  
Voor de marketing buiten het onderwijs richten we ons op online campagnes met bekende 
muzikanten als Natjam Rosie en Jan-Willem Rozenboom. We ontwerpen een videocampagne die via 
(nog te vinden) influencers kracht kan worden bijgezet. Tot slot bouwen we voort op een 
snelgroeiende database met oud-deelnemers voor diverse mailings en oproepen tot deelname aan de 
editie 2022.  
 
Samenhang 
De Muziekwedstrijd is laagdrempelig en daardoor een mooi platform om kinderen op jonge leeftijd te 
laten ervaren hoe het is om met hun muziek op een podium te staan. Kinderen die meedoen aan de 
Muziekwedstrijd blijven we betrekken bij de Prinses Christina activiteiten. We nodigen hen uit voor 
onze concoursen, evenementen en concerten en prikkelen hen om er actief aan deel te nemen. 
Hoewel er met de Muziekwedstrijd geen onderscheid in genre wordt gemaakt, kunnen hiertussen de 
talenten van morgen zitten die deel gaan nemen aan het Klassiek, Jazz of Compositie Concours.  
Het videoplatform wordt veel bekeken en gebruikt en draagt daardoor bij aan de algemene 
naamsbekendheid van de Muziekwedstrijd en daarmee aan die van het Prinses Christina Concours.  
De samenhang tussen de Muziekwedstrijd en onze 1) en 2) doelstellingen is daarmee gewaarborgd. 
 
Continuïteit 
Door de opzet van de Muziekwedstrijd is deze volledig coronaproof en is er continuïteit voor het 
uitvoeren van de Muziekwedstrijd. Om zeker te zijn van een succesvolle voortgang van het project, is 
voortdurend onderhoud nodig aan het digitale platform. Technische ontwikkelingen worden 
doorgevoerd en er wordt optimaal gebruik gemaakt van de koppeling met de database in het CRM 
systeem. 

 
Organisatie Prinses Christina Concours 
 
Het PCC voert op jaarbasis een aantal basisactiviteiten en vernieuwende initiatieven uit. De stichting 
doet dat vanuit een projectorganisatie van 11 medewerkers.  
De samenstelling van de medewerkers is in 2021 veranderd vanwege natuurlijk verloop. Het team is 
dit jaar (extern) getraind in projectmatig werken en in efficiënt samenwerken. Van de 10 
medewerkers zijn er 6 in vaste loondienst en 4 op basis van een tijdelijk contract. Het team wordt 
verder ondersteund door stagiairs, trainees, zzp’ers en vrijwilligers.  
Er zijn vier kernteams: artistieke ontwikkeling, productie, marketing & communicatie en development 
(fondsenwerving en relatiemanagement). Deze kernteams hebben elk 2 medewerkers. De zakelijk 
manager draagt zorg voor een geoliede bedrijfsvoering. De directeur focust op management, externe 
relaties en vernieuwing. Alle teams werken volgens een vast patroon van project- en procesevaluatie, 
notuleren vergaderingen en brengen verslag uit aan de directeur.  
De organisatie van het PCC is lastig te vergelijken met andere organisaties, aangezien de aard van de 
activiteiten een hoge kwalitatieve kennis vergt naast een sterke uitvoerende concert- en 
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eventorganisatie. Er is gekozen voor een vast team om de kwaliteitsstandaard en bereik van het PCC 
te behouden. De begroting wordt daardoor fors beïnvloed door hogere personeelskosten. 
 
De organisatie heeft zich in 2020 aangesloten bij de CAO Nederlandse Podia, inclusief 
pensioenregeling. Vaste scholingsmomenten zijn per 2020 geborgd. Het PCC zorgt voor continue 
investering in kennis en vaardigheden van medewerkers. De directie voert beoordelings- en 
functioneringsgesprekken, en inzet en taken van medewerkers, vrijwilligers en stagiairs zijn duidelijk 
omschreven. Externen – van juryleden tot onze concerterende prijswinnaars – worden eerlijk betaald 
voor hun kwaliteiten en inzet. Ook zzp’ers krijgen vergoeding conform de CAO. Vrijwilligers, die met 
name tijdens de concoursen en soms in piektijden op kantoor helpen bij het voorbereiden van 
evenementen, krijgen een vergoeding volgens de geldende regeling ‘Vrijwilligersvergoeding’. 
Overwerk is niet structureel; extra uren die in drukke periodes worden gewerkt, vallen binnen het 
totaal aantal te werken uren op jaarbasis en worden in rustigere periodes in tijd gecompenseerd. Met 
bovenstaande werkwijzen handelt het PCC volledig volgens de Fair Practise Code.  
 
Het PCC is een kleine stichting met een bestuur op afstand: de directeur en het team zijn 
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur volgt de Governance Code Cultuur 
(GCC). Het hanteert een zittingstermijn van 3 jaar, die in principe eenmaal verlengd wordt, om sneller 
in te kunnen spelen op veranderende behoeften betreffende aanwezige expertise en algehele 
samenstelling. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur besluiten om een tweede 
keer een termijn te verlengen, om zo een fundamentele en moeilijk vervangbare rol te blijven 
invullen. Het bestuur is zich bewust van haar rol en voorbeeld voor de organisatie op het gebied van 
diversiteit en inclusie.  
 
In 2021-2022 vormt het PCC een Raad van Advies, met partners die we o.a. op het thema diversiteit 
en inclusie kunnen raadplegen. Deze raad is flexibeler dan een bestuur of werkorganisatie, en bestaat 
uit diverse generaties en uit mensen van verschillende culturele achtergronden en sectoren. De raad 
komt meerdere keren per jaar bijeen en bespreekt thema’s als toegankelijkheid van de activiteiten, 
positionering, het inhaken op maatschappelijke thema’s en het toekomstperspectief van jonge musici. 
De Raad van Advies dient als kritische spiegel voor de directeur en het team. Momenteel vinden 
informele verkenningen plaats met (nieuwe) partners, die we op persoonlijke titel vragen voor deze 
raad.  
 
We stellen een eigen code op die voor ons dagelijks werk belangrijk is: de Code Kinderbelang. 
Hiermee houden we ons aan een reële belasting op, en verwachting van het kind, specifiek in 
concertsituaties en promotionele activiteiten, en zorgen we voor een veilige omgeving waarin 
kinderen zichzelf kunnen ontplooien. De concrete aanleiding hiertoe is de toenemende druk op 
kinderen vanuit talentenshows op televisie en soms ook vanuit de ouders en docenten. Het is de wens 
van onze organisatie om het gesprek over een duurzame artistieke loopbaan vroeg te starten. Voor 
het opstellen van de Code Kinderbelang, die we vanaf 2021 ontwikkelen, worden we geadviseerd 
door professionals uit de psychologie, jeugdzorg en talentenacademies (cultuur en sport). 

 
Financiering activiteiten PCC 

 
De begroting rondom activiteitenlasten biedt na vele jaren projectorganisatie in de basis weinig 
verrassingen. We kunnen daardoor ver vooruitplannen en de financiële dekking via fondsenwerving 
en sponsors tijdig starten. Met de komst van een hybride concoursvorm, ook in 2022 geldend voor 
het Klassiek Concours, voorzien we verschuivingen binnen de begroting en krijgen we te maken met 
nieuwe kosten van (semi)structurele aard. Hoewel we goed in staat zijn vroegtijdig een jaarbegroting 
op te stellen en aanvragen in gang te zetten, laat het antwoord op deze inspanningen vaak lang op 
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zich wachten. Dit terwijl de productie wel tijdig dient te worden gestart. Ook voor ons geldt dat de 
kosten ver voor de baten uit gaan.  
De begroting voor 2022 zal uitkomen op €1.415.000,- wat grotendeels in lijn is met onze 
meerjarenbegroting 2021-2024. Hier ligt een financieringsmix aan ten grondslag met ongeveer 52% 
private middelen, 25% publieke subsidies en 16% bedrijfssponsoring. Dan resteert nog 17% aan 
inkomsten vanuit publieksinkomsten, deelnemersbijdragen en overige directe inkomsten.  
 

 
 
Vergeleken met 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2024 (opgesteld eind 2019) zullen we in 2022 
meer geld moeten ophalen vanuit private fondsenwerving. Het aandeel provinciale- 
en gemeentelijke subsidies is in 2022 lager dan oorspronkelijk meerjarig begroot, wat gecompenseerd 
moet worden vanuit bedrijfssponsoring en private fondsenwerving. 
 
Binnen de post “Totaal overige subsidies” wordt voor 2022 wel ingezet op projectsubsidies bij 
provincies en gemeenten, maar de uitkomst daarvan zal lager zijn dan de bedragen die we voor de 
oorspronkelijke meerjarige aanvragen hadden begroot. De post “Totaal privaat” is aanzienlijk hoger 
dan het resultaat uit 2020, maar valt uiteen in private fondsenwerving, inkomsten uit erfenissen en 
legaten en een bijdrage van de Stichting Vrienden van het PCC. Deze laatste twee componenten 
maken het behalen van het bedrag “Totaal Privaat” realistisch. 
 
De post Publieksinkomsten in de meerjarenbegroting 2021-2024 toont een aanzienlijk hoger bedrag 
dan de resultaten in 2020 en de bestuursbegroting voor 2022. Dit heeft volledig te maken met de 
coronapandemie en de grote onzekerheid over het Nederlandse concertleven. Waar het Prinses 
Christina Concours t/m 2019 gemiddeld €120.000,- ophaalde uit concertgages en uitkoopsommen, is 
het aantal onderliggende concerten in coronatijd niet realistisch. We hebben dit type inkomsten dan 
ook behoudend begroot.   
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Organisatiegegevens 
 

Algemene gegevens  
Naam instelling: 

 
Prinses Christina Concours 

Statutaire naam instelling: Stichting Prinses Christina Concours 
Statutaire doelstelling: Het bevorderen van klassieke muziek 

beoefening door jongeren in Nederland 
Aard van de instelling: *  Concours  
Bezoekadres: Nassauplein 29 
Postcode en plaats: 2585 EC DEN HAAG 
Postadres, postcode en plaats: idem 
Telefoonnummer: 085-1050050 
E-mail: info@christinaconcours.nl 
Website: www.christinaconcours.nl 

 

Contactpersonen  

Naam contactpersoon: Dhr. A. (Alexander) J. Buskermolen 
Functie contactpersoon: Directeur 
Telefoonnummer contactpersoon: 085-1050053 / 06-15492873 
Email contactpersoon: 
Naam contactpersoon: 
Functie contactpersoon: 

alexander.buskermolen@christinaconcours.nl  
Mevr. M-A. (Mary-Ann) Kamps 
Fondsenwerving & Relatiebeheer 

Telefoonnummer contactpersoon: 085-1050050 / 06-21574225 
E-mail contactpersoon: mary-ann.kamps@christinaconcours.nl 

 

Huidige samenstelling Bestuur  
 

Naam: Functie: In functie  
sinds: 

Termijn 
Benoeming: 

Treedt af 
in**: 

Mevr. H. Taat* Voorzitter 2013 3 2022 

Dhr. J.E.P. de Boer Penningmeester 2014 3 2023 

Mevr. E. van Rappard Secretaris 2015 2 2021 

Dhr. M. E. Brinkhorst Lid 2016 1 Ntb 

Dhr. S.A. Tepl Lid 2019 1 Ntb 

Dhr. M.B.W. Brenninkmeijer Lid 2019 1 Ntb 
  * Bij de burgerlijke stand geregistreerd als Hagenouw - Huisman, Johanna Hilaria Maria 
 

Personeel 
 

fte in 2020 
realisatie 

aantal 
personen 
(in 2020) 

fte in 
2021 

aantal 
personen 
2021 

aantal uren van een volledige werkweek: 36  36  

Totaal aantal fte (ex vrijwilligers): 9,8 13 10,4 11 

- waarvan met vast contract  7,2 10 8,45 6 

- waarvan met tijdelijk contract 1,6 3 1,35 5 

- waarvan inhuur/opdracht/zzp 1 - - - 

Aantal stagiairs/trainees - - 0,6 1 

Aantal vrijwilligers  0,4 ca 45 0,4 Ca 10 

 

mailto:alexander.buskermolen@christinaconcours.nl
mailto:mary-ann.kamps@christinaconcours.nl
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Fotografie: MajankaFotografie.  
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