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De Concertzender heeft de coronacrisis goed doorstaan. Ons perspectief
is: moedig voorwaarts. We hebben onze prachtige programma’s thuis
bezorgd bij onze vele luisteraars, zelfs click & collect was bij de Concertzender niet nodig. We zijn ons voor het gedwongen systeem van geringe
mobiliteit en thuiswerken, meer bewust geworden welke betekenis radio
en de Concertzender in het bijzonder heeft voor iedereen die de zender
beluistert. Naar behoefte kan je inschakelen, live op of een ander moment dat het je past.
Wij hebben door de lock-down luister- en andere waarden opnieuw
ontdekt. Onze luisteraars waarderen onze nabijheid, onze professionaliteit en de altijd bijzonder programma- en muziekkeuzen. Wij hebben
tijdens Corona daarin kunnen voorzien en zijn trots op het kunnen voortzetten van onze missie en doelstellingen, tijdens deze alom zo verlammende pandemie.
Natuurlijk is ook de Concertzender wel degelijk getroffen door het virus,
een enkele medewerker raakte besmet, we konden geen live-opnamen
maken. Bijna al onze medewerkers hebben hun vrijwillige werkzaamheden, onverschrokken thuis voortgezet. Dat vergde wat logistiek omdenken, maar nergens zijn we gestuit op inflexibiliteit of onwelwillendheid.
Ik dank de toch al onbaatzuchtige CZ medewerkers voor hun wendbaarheid, hun blijvende inzet tijdens dit coronajaar 2020. Het portfolio van de
Concertzender, in al zijn breedte en zijn ongewoonheid, is glorieus overeind gebleven. Onze luisteraars, op meer dan de voorgeschreven afstand,
hebben alle thema’s, hun muzikale interessegebieden, online en anderszins kunnen vinden. Wij hebben hen dus kunnen bedienen in hun smaak
en belangstelling, juist in deze ‘opgehokte’ tijd van levensbelang.
Wij hopen en spreken de verwachting uit dat deze epidemische prestatie, voor onze toenemende luisteraars ook reden zal zijn ons verder te
steunen. Immers in 2020 is ook gebleken dat wij, los van de bestaande
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relatie met RTV Utrecht en Publieke Omroep Amsterdam, niets van de
Nederlandse Publieke Omroep hoeven te verwachten qua duurzame financiering. Zodoende zijn wij aangewezen op andere pijlers onder onze
organisatie, een daarvan is de particuliere steun die er voor de Concertzender toenemend is.
In 2020 is het besef gegroeid dat wij zowel aan de producerende als
aan de ontvangende kant van ons bedrijf, bestaan bij de gratie van vrijwillige medewerkers en ‘vrijwillige’ donateur. Zouden we er in slagen
om deze steun, dit besef verdergaand om te zetten in financiering bv.
tot een bedrag van €125.000 per jaar, dan komt dat de autonomie en
het bestaansrecht van de bijzonder Concertzender zeer ten goede.
Ik wil graag onze directeur en daarenboven alle vrijwillige medewerkers
van de Concertzender bedanken voor hun onversaagde inzet, juist in
dit pandemische jaar. Jullie wendbare en flexibele, extra inzet is het humane fundament onder de Concertzender. De vele luisteraars, vaak ook
royale donateurs van de Concertzenders, dank ik voor hun betrokkenheid bij de noten en de noden van de Concertzender. Zonder uw steun
zou Corona ons meer hebben geraakt. Moedig voorwaarts!
Stan Paardekooper, voorzitter

kenmerken

luisteraars
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•

7 x 24 uur radio
> 220 concertregistraties per jaar
Muziek van bijzondere kwaliteit
Volledige werken
Klassiek, wereldmuziek, jazz, e.a.
Weinig woorden, veel muziek
Archief van >6000 eigen concertopnamen

•
•
•

Concertbezoeker
Hoog opgeleid
Houdt van lezen, fietsen, wandelen en natuur
Leeftijd: 40+
1.750 betalende Vrienden
betalen gezamenlijk > 70.000
euro per jaar

luistercijfers

vaste partners
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digitale kabel: >95% dekking
analoge kabel:> 40% dekking
Internetkanalen: 2.388.000 luistermomenten
Radio on Demand: 235.000

website & app
•
•
•
•
•
•

24 themakanalen
Uitzending Gemist vanaf 2006
513.000 bezoeken
62% conversie naar luisteren
172.154 unieke bezoekers
App voor iPhone en Android

medewerkers
•
•
•
•
•
•
•
•

125 programmamakers
15 presentatoren
21 studio- en opnametechnici
4 archivarissen
9 coördinatoren
6 stafleden
5 bestuursleden
1 directeur

Tivoli/Vredenburg
Festival Oude Muziek
Gaudeamus
November Music
Concertgebouw Amsterdam
Muziekgebouw a/h IJ
BIMhuis
Grachtenfestival
Publ. Omroep Amsterdam
RTV Utrecht
Muziekweb Rotterdam
Klassieke Zaken
diverse zalen, podia
diverse concoursen en festivals
Ziggo
Greenhost

social media
•
•
•
•

Facebook: 7690 volgers
Twitter: 2876 volgers
Nieuwsbrief: 2654 lezers
Instagram: 1100 volgers

De Concertzender in het kort
De Concertzender is er voor muziekliefhebbers die het avontuur niet schuwen. Onder het motto ‘herkennen en verkennen’ schotelt de Concertzender de luisteraar dagelijks een breed muziekpalet voor, van bekend tot
nog onbekend, van jazz tot wereldmuziek, van stokoude klassieke muziek
tot hedendaagse ‘klassiekers’, en alle mogelijke mengvormen daarvan.
Kortom, bijzondere, ongekende, kwetsbare, ontregelende of verrassende
muziek uit de Nederlandse podiumpraktijk, altijd op hoog niveau.
De Concertzender biedt een podium aan deze enorme diversiteit aan muziekstijlen en aan musici die optreden in Utrecht, maar ook in de rest van
Nederland. Zij doet dat als radiozender (nu 14.000 luisteraars per dag), als
opnameproducent (gemiddeld zo’n 200 opnamen per jaar, als er geen
pandemie heerst) en als online muziekarchief (nu meer dan 6.000 opnamen).

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn belangrijk voor de Concertzender. De Concertzender
draait grotendeels op onbezoldigde professionals en vrijwilligers, met
name afkomstig uit Utrecht. Momenteel telt de Concertzender 177 onbezoldigde professionals en vrijwilligers, waaronder 120 programmamakers,
allen gepassioneerde kenners en specialisten in alle mogelijke genres, met
een oor voor nieuwe muziekontwikkelingen en opkomend talent. De Concertzender maakt zich sterk voor participatie van vrijwilligers en mensen
met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Voor hen is de Concertzender
een veilige plek waar ze zich zonder grote prestatiedruk nuttig kunnen
maken en hun talenten kunnen laten zien. Voor jonge vrijwilligers is het
werk bij de Concertzender vaak een opstap naar betaald werk, mede
dankzij de scholing en coaching door vakmensen.

Missie & visie:
Visie
Stichting Concertzender ziet graag dat muziekliefhebbers via diverse kanalen kunnen luisteren naar muziek in al haar facetten en in allerlei genres
en stijlen: van bekend tot onbekend, van jazz tot wereldmuziek, en van de
alleroudste klassieke muziek tot hedendaags klassiek, plus alle mogelijke
mengvormen daarvan. Een wereld bovendien waarin het rijke muzikale
leven van Utrecht en Nederland wordt vastgelegd en beschikbaar wordt
gemaakt voor luisteraars nu en in de toekomst.
Missie
Stichting Concertzender wil een vrijplaats zijn waar alles draait om pluriforme muziek met een grote verscheidenheid aan disciplines en genres.
Een plaats waar muziek in (bijna) al zijn facetten beluisterd kan worden,
waar geen grenzen getrokken worden tussen genres en stijlen, waar
bijna elke muziekliefhebber aan zijn trekken komt en waar geen concessies hoeven te worden gedaan aan niet-muzikale nevendoelen. Zo wil de
Concertzender de spreekbuis zijn en blijven van bijzondere, ongekende,
kwetsbare, ontregelende en verrassende muziek uit de gehele Nederlandse podiumpraktijk.

Plaats in het veld
Veel bijzondere muziek (soorten) is/zijn nog maar mondjesmaat te horen op de mainstream zenders. De ‘long tail’ van mooie en bijzondere
muziek en een groot deel van de Nederlandse podiumpraktijk blijft op
de radio dus ongehoord. Veel muziekarchieven zijn ontoegankelijk. Het
is die plek die de Concertzender wil innemen. De Concertzender richt
zich op genres zoals wereldmuziek, nieuwe muziek, experimentele
jazz, experimentele pop, ongehoorde dwarsverbanden en filmmuziek.
Daarmee, en met de activiteiten voor aanstormend talent van de muziekopleidingen, onderscheidt de Concertzender zich van vergelijkbare
muziekradiostations in Nederland:
• NPO Radio 4:
Bijna uitsluitend klassieke muziek voor een zo breed mogelijke doelgroep;
• Classicnl:
(licht-) klassiek repertoire als ‘smaakvol behang’, nooit integrale werken;
• Radio 2 soul en jazz:
soul en mainstream-jazz;
• Sublime:
mainstream-jazz, soul en pop
• 3 voor 12.
Het alternatieve popmuziek platform van de VPRO

Radioprogramma’s
De Concertzender is een moderne radiozender met veel uiteenlopende
muzikale genres. De artistieke kwaliteit daarvan wordt enerzijds bepaald door de muziek en zijn uitvoerders, anderzijds door de programmering van die muziek. De muziek die de Concertzender uitzendt, is
zonder uitzondering van hoge kwaliteit. De meer dan honderd programmamakers – allemaal gespecialiseerde muziekliefhebbers met een
grote passie voor radio maken – bepalen de artistieke kwaliteit van de
Concertzender als muziekpodium. Binnen de programmering krijgen
8

zij veel vrije ruimte, omdat er niet met vooraf strenge vastgelegde programmaformats wordt gewerkt. De belangrijkste regels die gelden
zijn (op enkele uitzonderingen na): spaarzaam met gesproken woord,
toelichtingen betreffen uitsluitend de muziek zelf en zijn van hoge
kwaliteit en er worden zoveel mogelijk integrale werken ten gehore
gebracht. Het resultaat is een brede programmering met licht-anarchistische trekken, variërend van diepgravend tot verstrooiend en van
graag gehoord tot ongehoord.
De Concertzender onderscheidt drie soorten programma’s: programma’s die worden samengesteld door een programmamaker en die vervolgens worden gepresenteerd door een omroeper, programma’s die
door de samensteller zelf wordt gepresenteerd en live-radioprogramma’s. Deze worden opgenomen met eventueel publiek op locatie.

Live-registraties
Omdat de Concertzender bijzondere livemuziek wil vastleggen en beschikbaar wil maken, registreert de Concertzender als opnameproducent live-concerten van vooral Nederlandse musici, ensembles en orkesten. Natuurlijk is de Concertzender vaak te vinden op de grote podia van Utrecht, Amsterdam en Rotterdam, maar ook gaan de technici
9

op de Concertzender bij het coveren van concertregistraties. Hierdoor
ontstaat een (bescheiden) extra inkomstenbron van ruim €10.000 die
nieuwe opnamen weer ten goede komt. De opnamen die gemaakt
worden, krijgen een plek in het programma Concertzender Live. Dit
programma wordt drie keer per week uitgezonden, van 20.00 tot 22.00
uur.
Verderop in dit verslag vindt u een beknopte lijst van concertopnamen
die wij in 2020 maakten.

Behaalde doelstellingen 2020

graag de provincie in, om hun microfoons daar te luisteren te leggen. Zij
laten zich leiden door dezelfde uitgangspunten als die voor de radioprogramma’s: verrassend repertoire, alle denkbare genres en aandacht voor
jong talent. Het rijke muzikale leven van Nederland vindt hierdoor zijn
weerklank op de Concertzender.
De registraties worden gemaakt tijdens reguliere concerten en festivals op ruim 50 verschillende locaties in Nederland. Zo maakt de Concertzender jaarlijks opnames bij het Festival Oude Muziek, het Liszt
Concours, DroneFest/Le Guess Who, November Music, de Gaudeamus
Muziekweek, het FAQ Festival, Houtfestival, Afrikafestival, Orlando Festival, Peter de Grote Festival en Incubate Festival. De technici van de
Concertzender zijn allen (semi)professionals, met hun eigen opnameset.
Hun motivatie is groot, omdat zij op deze manier met topmusici kunnen samenwerken en op toplocaties mogen werken,
In het jaar 2020 is er, vanwege het gebrek aan concerten als gevolg van
de Coronamaatregelen, veel minder opgenomen. Wel hebben we meer
ingezet op kleinschalige liveoptredens in het programma Concertzender Actueel.
In ‘normale’ jaren voegt de Concertzender zo’n 250 live-registraties toe
aan zijn inmiddels omvangrijke archief van 5000 opnamen (waarvan
600 online). Onze opnamen en opnametechnici staan tegenwoordig zo
goed bekend dat de landelijke omroepen steeds vaker een beroep doen
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De algemene doelstelling van de Concertzender is een vrijplaats te zijn
voor bijzondere muziek, als lineair radiostation, als opnameproducent
en als non-lineair platform voor Nederlandse muziekarchieven. Daarnaast stelde de Concertzender ook de volgende specifieke doelen voor
2020 (hier met het behaalde resultaat):
• Relevantie en aantrekkingskracht voor bestaande luisteraars behouden (13.000 luisteraars per dag).
• Bekendheid en vindbaarheid van de Concertzender voor nieuwe luisteraars verhogen (doel 20.000 in 2024).
• Relevantie en aantrekkingskracht voor artiesten vergroten.
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• Relevantie en aantrekkingskracht voor samenwerkingspartners behouden.
• Relevantie en aantrekkingskracht van de Concertzender voor jongere doelgroep vergroten (40+).
• Kinderen en jongeren in contact brengen met radio en klassieke
muziek, wereldmuziek, jazz en met de Concertzender als merk.
• De Concertzender als merk ‘toekomstproof’ maken.
• Bijdragen aan de archivering van klassieke muziek, wereldmuziek
en jazz (met 400 nieuwe opnames per jaar).

Distributie en bereikbaarheid
De Concertzender wordt gedistribueerd via kabel en internet. Een
etherfrequentie is vanwege de hoge kosten jammer genoeg onhaalbaar. Toch denken we met de huidige distributiekanalen toekomstbestendig te zijn, gezien de hoge vlucht van het (mobiel) luisteren via
internet.
Het bereik via kabel en internet/streamingdiensten is ruim 13.000 luistermomenten per dag (cijfers 2020). We weten dat in 2020 6500 keer
per dag gebruik gemaakt werd van onze streams (live, on demand
en themakanalen, via website, iTunes en internetradio). We weten uit
onze publieksonderzoeken ook dat 50% van het publiek via de kabel
en 50% via de streamingdiensten naar de Concertzender luistert. Dat
geeft een totaal van ruim 13.000 luisteraars per dag. Herhaald luisteronderzoek staat op ons verlanglijstje.

Kabel
Sinds 2015 hebben we weer 95 % landelijke dekking, waarvan 60%
digitaal en 40% digitaal & analoog.

Internet
In 2020 werd de website bezocht door ruim 170.000 unieke personen,
waarvan 73 % terugkerend, 61% uit Nederland, 4% uit de VS, 3% uit
Duitsland, 19% uit België, en de overige 13% uit de hele wereld.
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Concertzender-App
Met de app vergroten we ons bereik naar een jonger luisterpubliek en
naar trouwe luisteraars die ook via hun telefoon naar muziek luisteren.
In 2020 werd 128.800 keer via de app geluisterd. Dat is een groei van
26% t.o.v. 2019.

24 themakanalen
De beste rogramma’s van de Concertzender zijn in een caroussel geplaatst en worden op thema aangeboden. Inmiddels zijn dat er 24:
Klassieke Muziek
Oude Muziek
Jazz
Wereldmuziek
Gaudeamus
Nieuwe Muziek
Geen dag zonder Bach
Hard Bop
X-Rated

Raakvlakken
De Gehoorde Stilte
Oriënt Express
Gregoriaans
Solta a Franga
November Music
Dutch Music Media
Pop
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Opera
Folk it!
Radiophonics
Filmmuziek

Utrecht Muziek
De Muzikant
Jazznotjazz

Leve Beethoven!
In 2020 was het 250 jaar geleden dat Ludwig van Beethoven geboren
werd. De Concertzender ging dat groots aanpakken met het ambitieuze plan om gedurende het jaar alle werken minstens éénmaal uitgezonden te krijgen.
Het werd een bonte mengeling van genres omdat ervoor gekozen werd
om niet chronologisch te werken maar per compositiesoort. Zo wisselen orkestwerken af met liederen, pianosonates met canons of vioolsonates met volksliedbewerkingen.
Vanaf 1 januari 2020 stond Beethoven elke week van maandag tot en
met vrijdag tussen 10.00 en 11.00 centraal onder de titel “Leve Beethoven!”. Per week werd een deel van Beethovens compositorische arbeid
uitgezonden. Dinsdag tot en met vrijdag waren dat complete werken
zonder al te veel gesproken woord, op maandag werd een Nederlandse
deskundige op dat specifieke genre bevraagd over zijn of haar affiniteit
met Beethovens muziek.
Zo werden er onder meer interviews gedaan met: Leo Samama, Lodewijk Colette, Charlotte Margiono, Peter Brunt, Judith van Driel (Dudok
Kwartet), Maarten Koningsberger
Nino Gvetadze, Sigrid van der Linden, Joachim Eijlander, Leo van Doeselaar, Henk Guittart, Isabelle van Keulen, Jan Wijn, Jan Willem de Vriend,
Timora Rosler, Wolfgang Lange, Bart van Oort, Martijn Padding, Rien de
Reede, Daria van den Bercken, Hannes Minnaar en Han de Vries. Een
compleet overzicht van de uitzendingen is hier te vinden:
www.concertzender.nl/programma_subgenre/leve-beethoven/
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Podcasts
Een podcast is een audio-uitzending die gebruikers via een abonnementsstructuur kunnen downloaden en vervolgens online of offline
kunnen beluisteren. Dat betekent dat luisteraars de podcast kunnen
beluisteren op het moment dat zij dat zelf willen, ook op momenten
dat zij geen internetverbinding hebben. In feite is de podcast dus een
nieuwe distributiemethode voor audiobestanden. Apple Music, Spotify
en tal van podcast-apps stellen hun portal beschikbaar voor podcastmakers. Zo kunnen luisteraars en makers elkaar op eenvoudige manier
vinden. Luisteraars kunnen een abonnement nemen op de podcasts van
hun keuze.
Over het algemeen zijn podcastluisteraars jonger dan het gemiddelde
radiopubliek: de meeste podcastluisteraars zijn tussen de 28 en 44 jaar
oud .
Podcastwaardige programma’s zijn thematische programma’s die
een duidelijke en relevante tekstuele context bieden, bijvoorbeeld door
de geschiedenis te schetsen waarin de werken ontstonden. Programma’s die dus meer zijn dan praatje-plaatje.
https://www.concertzender.nl/podcasts/podcasts/
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ConcertPodium: online muziekarchief
Concertpodium is een open online archief met concertopnamen van de
afgelopen 30 jaar. De Concertzender startte dit muziekarchief in 2016 en
kwam hiermee tegemoet aan de roep vanuit het veld om ontsluiting van
‘stille’ archieven. ConcertPodium is niet alleen de online muziekbank
van concertopnamen van de Concertzender, maar ook van enkele andere bijzondere Nederlandse muziekarchieven, die alleen toegankelijk zijn
via het archief van de Concertzender, zoals het omvangrijke archief van
het Tropentheater en het Nieuw Ensemble. Zo is ConcertPodium een
schatkist vol waardevolle opnamen en een toegangspoort tot de rijkdom van muziekarchieven als RASA, Gaudeamus, Tivoli/Vredenburg.
Er is overleg met diverse organisaties, waaronder het Nederlands Jazzarchief en de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.
Ook is contact gelegd met de koepelorganisatie NCDD, de UvA, de UU,
het Instituut voor Beeld en Geluid, de NDE en de DEN. Ten overvloede:
ConcertPodium onderscheidt zich van bijvoorbeeld Beeld en Geluid en
andere archieven doordat ConcertPodium openbaar toegankelijk is voor

de luisteraar.
In 2020 zijn ongeveer 200 concertopnamen toegevoegd aan
ConcertPodium. Het online archief bevat nu 800 registraties.
Per maand komen er zo’n 30 concerten bij. Er werken nu 3
mensen voor de afdeling, waarvan 1 coördinator.
• ConcertPodium: www.concertzender.nl/concert-podium

RadioLAB en de RadioKast
In 2016 ontwikkelde de Concertzender twee educatieve activiteiten die kinderen en jongeren actief in aanraking brengen
met radio en muziek: RadioLAB en RadioKast.
• RadioLAB: In de RadioLAB-workshop krijgen kinderen
van 8 tot 14 jaar een spoedcursus radio maken. Vervolgens
produceren ze een eigen radioprogramma, waarin ze musici
interviewen (die ze vaak net hebben horen spelen), zelf geïnterviewd worden en van het ene programmaonderdeel naar
het andere schakelen. Het eindresultaat komt op de website
van de Concertzender.
• RadioLAB: www.concertzender.nl/category/programma/
crosslinks/radiolab/radiolab-nieuws
• RadioKast: RadioKast is een interactieve activiteit voor
kinderen. In de RadioKast laten kinderen horen hoe mooi
ze kunnen zingen en spelen. Of ze vertellen waarom ze de
muziek die ze net gehoord hebben mooi, lelijk, grappig, saai
of verdrietig vonden. Dat wordt opgenomen en online gezet.
De fysieke RadioKast is stoer, vrolijk, uitnodigend, geheel
demontabel en voorzien van de benodigde technische mogelijkheden. Met de RadioKast trekt een team van de Concertzender langs podia, festivals, (muziek)scholen en andere
evenementen in Nederland.
Wegens de Coronamaatregelen hebben we in 2020 helaas
geen activiteiten met het RadioLAB en de RadioKast kunnen ontplooien.

16

17

Barters
Dankzij de steun van en samenwerking met onze partners is het mogelijk
de Concertzender letterlijk in de lucht te houden. Samenwerkingsverbanden zijn er met Ziggo en KPN (distributie), Greenhost (sponsoring webhosting), Klassieke Zaken, muziekzalen zoals Concertgebouw, Muziekgebouw
en Tivoli/Vredenburg (opnamen mogelijk maken) & Muziekweb Rotterdam
(beschikbaar stellen fonotheek).

Donateurs
De Concertzender drijft steeds meer op giften van vrienden en donateurs.
Dit jaar is meer dan 70.000 euro gedoneerd. Dit is een groei van ca. 10%
t.o.v. 2019 en inmiddels staat dat garant voor bijna 50% van de omzet.

Fondsenwerving
Fondsenwerving is van levensbelang voor de Concertzender, en in 2020
zetten we daarom de gekozen lijn voort: aanvragen doen bij de kleine en
grote private en publieke fondsen.
Er werden diverse aanvragen gedaan, soms gericht op de nieuwe projecten, zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, soms op de algemene exploitatie. Het is niet eenvoudig om fondsen bereid te vinden te geven, vanwege het projectgewijze beleid van de meeste fondsen, maar desondanks
hebben we weer genoeg fondsen weten te overtuigen van het belang van
onze zender, en ze bereid gevonden ons wederom te steunen.
Bij Hendrik Mullerfonds, Zabawas, K.F. Heinfonds, Stichting Sanders, Van
den Berch van Heemstede Stichting, PW Janssens Friesche Stichting,
Stichting Pieter Bastiaan en Fentener van Vlissingenfonds werden wel succesvolle aanvragen gedaan.
We willen blijven inzetten op de fondsen, en voor 2020 hebben we weer
een aantal successen geboekt. Onder meer het Prins Bernard Cultuurfonds
is weer bereid gevonden een project te ondersteunen. Het streven blijft
om ca. 30% van de inkomsten uit fondsen te halen.
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Partners
De Concertzender kan niet bestaan zonder de samenwerkingsverbanden
die zijn opgebouwd. De samenwerking met musici en muziekorganisaties maakt onze opnamen mogelijk, de samenwerking met de kabelmaatschappijen en omroepen (RTV Utrecht en Publieke Omoep Amsterdam) zorgt dat we in heel Nederland te bereiken zijn, deelname aan
netwerken verbindt ons met de (muziek) cultuur en via de vrijwilligersorganisaties vinden we een deel van onze vrijwilligers.
De Concertzender heeft een bijzondere band met Utrecht. Niet alleen
zijn we gehuisvest op een mooie plek in het centrum van de stad, ook
zijn er hechte banden met het Utrechtse muziekleven. Een groot deel
van de opnamen vindt plaats op de Utrechtse podia, en er is een hechte
samenwerking met tal van Utrechtse ensembles, Concoursen en festivals.
Er is een samenwerking met NPO Radio 4 gestart, er wordt beter gezocht
en gekeken naar hoe we elkaar kunnen aanvullen op grotere festivals. Zo
kan NPO Radio 4 een beperkt aantal concerten opnemen waar de Concertzender dan het gros opneemt.
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Daarnaast is er een afspraak met het muziekgebouw aan het IJ voor
betere samenwerking gemaakt. Voor ons wordt het nu eenvoudiger om
concerten op te nemen uit hun programmering.

Een overzicht van onze partners:
Ensembles: o.m. Asko|Schönberg, Lunatree, Doelen Kwartet, Ragazze Quartet,
Atlas Ensemble, Silbersee, Orkest De Ereprijs, Dudok Kwartet, Combattimento,
Insomnio, Rosa Ensemble, Holland Baroque Society, Nederlandse
Bachvereniging, Van Swieten Society, Nederlands Kamerkoor
Festivals: Festival Oude Muziek, Le Guess Who, Gaudeamus Muziekweek,
November Music, FAQ Festival, Houtfestival, Orlando Festival, Peter de Grote
Festival, Grachtenfestival.
Podia en locaties: o.m. TivoliVredenburg, Rasa, Theater Kikker, Pieterskerk,

Medewerkerslijst
De Concertzender is zo goed als zijn medewerkers. Het is elk jaar weer
verbluffend te zien hoeveel gemotiveerde en competente mensen jong en oud - bereid zijn hun kennis en kunde belangeloos voor de
Concertzender in te zetten in alle denkbare rollen: programmamaker,
opnametechnicus, presentator, secretariaat, boekhouding en marketing. In januari 2020 is er een enthousiast bezochte medewerkersbijeenkomst gehouden waar veel van hen aanwezig waren om elkaar
nader te leren kennen en te overleggen over de nieuwe strategische en
financiële uitgangspunten.
Zoals elk jaar trekt de Concertzender weer veel nieuwe mensen aan en
vertrekken er ook weer enkele. Hier volgt een overzicht:

Domtoren, Nicolaïkerk, Leeuwenbergh , De Helling, Het Koninklijk
Concertgebouw, Felix Meritis, Bethaniënklooster, Bimhuis, Noorderkerk,

Bestuur & Directie

Waalse Kerk (A’dam), De Doelen, Toonzaal (Den Bosch), OBA (Bibliotheek van
Amsterdam)

Stan Paardekooper voorzitter

Jan Hoekema bestuurslid

Concoursen: Liszt Concours, Vioolconcoursen

Mateo Mol penningmeester

Dieneke Kuijpers-Schalk bestuurslid

Opleidingen: HKU, Universiteit Utrecht, ITV-Hogeschool

Pablo Meegdes secretaris

Sem de Jongh directeur

Omroepen: ClassicNL, Parmando, RTV Utrecht, VPRO/Radio4, Salto/POA
Kabelmaatschappijen: Ziggo, Cogas, Rekam, Cai-Way, KPN

Concertopnamen
Wijnand de Groot

Sabrina ter Horst

Jaap Zijp

coördinator

Joost Kist

Fokke van Saane

Tamara Bryk

Theo van Soest

Arnout Leene

Kees van de Wiel

Cees Sterrenburg

Dirk Winkel

Tom Dunnebier

Anton Visser

Larva Peruzotti

Anton van Halderen

Frans de Wolff

Concertzender Actueel
Tamara Bryk

Stef Lokin

Thijs Dercksen

Tettje Halbertsma

Rahul Gandolahage

Ingeborg Embrechts

Wijnand de Groot

Pauline Verburg

Evert Jan Nagtegaal

Aukelien van Hoytema

ConcertPodium
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Margriet van Reekum

Renzo Hoogveld

David Meijer

Bert Dijkstra

Wouter Steenbeek

Tim Olaniyi
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Harco Rutgers

Jan Trützschler

Fred Wittenberg

Arjan van Sorge

Anne Wellmer

Patrice Zeegers

Jazz
Hans Mantel, Sem de Jongh eindredacteur
Fred Broekman

Eric Ineke

Kees Stevens

Bert Broere

Jaap van de Klomp

Louis Tavecchio

Ate van Delden

Steven Kruyswijk

Hans Vergeer

Vittorio Dellacasa

François van de Linde

Jan Verwey

Eddy Determeyer

Gerard Meulenberg

Ken Vos

Fred Dubiez

Sjaak Roodenburg

Abhishek Mangla

Hans Dulfer

Felix Schlarmann

Ineke Heijliger

Carolien Schönfeld

Klassieke Muziek
Robbert Jan de Neeve, Susanne Dirksen eindredacteur
Cassandra van Agt

Aukelien van Hoytema

Evert Jan Nagtegaal

Thijs Bonger

Henk Hylkema

Peter Nijland

Willem Brons

Paul Korenhof

Pieter de Oude

Niklaas Hoekstra

Geoffrey Madge

Emanuel Overbeeke

Nieuwe Muziek
Gerard Meulenberg eindredacteur

Culturele Raakvlakken & Opera
Egbert Randewijk eindredacteur
Kees Hogenbirk

Thea Derks

Leo Samama

Sylvester Hoogmoed

Paul Korenhof

Ton Maas

Patricia Werner-Leanse

Henning Bolte

Guy Livingston

Wino Penris

Joed Elich

Ezequiel Menalled

Wouter Steenbeek

Niklaas Hoekstra

Radboud Mens

Mark van de Voort

Bas Isselman

Luc Nijs

Kees van de Wiel

Leendert de Jonge

Jos Kleijntjens

Lennart Williams

Jelle van Aanholt

Johan Le Fèvre

Beatrijs Vissers

Govert Jan Bach

Jacques Hendrickx

Hans Beek

Kees Koudstaal

Oude Muziek
Irene Stolp eindredacteur

Crosslinks
Hessel Veldman eindredacteur
Peter van Cooten

Richard Hudgins

Radboud Mens

Maurice Dumont

Roel Janssen

Fons Moers

Tjeerd van Erve

Mike Kramer

Harrold Roeland

Gert Gering

Roland Kuit

Marius Roeting

Thijs Geritz

Paul Lemmens

Bob Rusche
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Wereldmuziek
Karel Kooijman eindredacteur
Nello Allocca

Karin van den Boogaert

Joep à Campo

Rik Binnendijk

Henk Braaksma

Carolien Cleiren
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Charlie Crooijmans

Mark Alban Lotz

Pieter de Rooij

Fred Gales

Ton Maas

Kees Schuil

Ab de Haas

Marius Roeting

Hatim Suleiman

Cobie Ivens

Micha de Winter

Benno Wormgoor

Thijs Bonger

Bart de Graaf

Niklaas Hoekstra

Koen Croese

Stef Lokin

Pieter Bas Schrieken

Anita Dreef

Erwin Maas

Louis Thörig

Dorothée Forma

Gerard Meulenberg

Agnes van der Veld

Rahul Gandolahage

Evert Jan Nagtegaal

Presentatie
Pauline Verburg, coördinator

Secretariaat
Egbert Randewijk, Niklaas Hoekstra coördinator
Ineke Höhle

Tineke Moolhuijzen

Fred Dubiez

Ernst van den Berg

Louke Helle

Karel Nederfeld

Mallika Kulal

Staf
Niklaas Hoekstra programmaleider

Ronald Visser grafisch ontwerper

Lon van den Akker development

Tim Newman vertaler

Katrijn Kuypers administratie

David Young vertaler

Caecilia van Stigt fondsenwerving, adviseur

Anna Charalampidi photo editor

Koen Croese eindredacteur nieuwsbrief

Studiotechniek
Floor van Domburg, Sem de Jongh coördinatoren
Koen Croese

Abhishek Mangla

Dirk Winkel

Wijnand de Groot

Aart Veerman

Fred Wittenberg

Jordy de Muijnk

Ronald Visser

Benno Wormgoor

Peter Ribbens

Raph van den Driesschen

Jan uit het Broek

Harrold Roeland

Lex van der Wal

Walter Belaert

Willem van Schip

Marco Wensveen

Ruurd Abma

Financieel resultaat

EXPLOITATIE
BATEN

toelichting
• Giften donateurs viel hoger uit, vanwege een actieve donateurscampagne
• In 2020 hebben de volgende fondsen bijgedragen: Carel Nengerman Stichting, Elise Mathilde Fonds, Fentener van Vlissingen Fonds, Hendrik Mullerfonds
PBCF, PW Janssens Friesche Stichting, Sander Stichting, Stichting Pieter Bastiaan, Van den Berch van Heemstede Stichting, Zabawas.
• Sponsors: Vanwege Corona hebben onze twee sponsors (Buma Cultuur en
DelaMaison) dit jaar niet kunnen geven.
• Dit jaar waren er geen verdiensten vanwege gemaakte opnamen voor derden. Dit was het rechtstreekse gevolg van de Coronamaatregelen.
• Reiskosten vielen flink lager uit. Ook dit was het gevolg van de Coronamaatregelen
• Wegens een ophanden zijnde verhuizing en vervanging apparatuur voor 2021
is er een extra reservering van €10.000
BALANS
ACTIVA

R2018
97.242
25.098
122.340
1.745
1.208
2.953
125.293

Spaarrekening
Zakelijke rekening
» Liquide middelen
Nog te vorderen BTW
Nog te ontvangen van fondsen
Debiteuren
» Overige activa
Totaal activa

PASSIVA

R2018
16.560
25.000
10.000
65.000
6.400
122.960
2.333
2.333
125.293

Eigen vermogen
Reservering auteursrechten
Reservering concertpodium
Continuïteitsreserve
Reservering onderhoud apparatuur
» Eigen vermogen & reserveringen
Nog te betalen BTW
Nog te betalen Loonbelasting
Crediteuren
» Kortlopende schulden
Totaal passiva
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R2019
100.293
12.116
112.409
1.502
4.179
5.681
118.090

R2019
35.664
25.000
10.000
65.000
6.400
142.064
2.026
2.026
144.090

R2020
120.322
31.528
154.111
2.261
2.261
154.111

R2020
36.038
25.000
10.000
70.000
11.400
152.438
1.673
1.673
154.111

Giften donateurs
Erfenis / legaten
Sponsorbijdragen
Prins Bernard Cultuurfonds
Mediapartnerschap Utrecht
SEC
Bijdrage overige fondsen
» Sponsoring en donaties
Gemaak te opnamen voor derden
Overige baten studio / reclame
Baten schoonmaak k osten
Verhuur ruimte
Speciale projecten
Steun overheid Covid-19
Overige
» Overige opbrengsten
» Rentebaten
Totaal baten
LASTEN
Salarissen en sociale lasten
Personeelskosten diverse
Reis- en onk ostenvergoeding
» Personeelskosten
Huur
Overige k osten huisvesting
Kantoor- en bestuursk osten
Wervingskosten
Mark eting / PR
» Huisvesting en k antoor
Opnamek osten
Directe uitzending, streaming, studio
ICT en Website
» Fonds gerelateerde uitgaven
Projectk osten
Overige
» Overige & Onvoorzien
Totaal lasten
RESULTAAT vóór reserveringen
BESTEMMING RESULTAAT
Reservering continuïteit
Reservering onderhoud apparatuur
» Toe te voegen aan eigen vermogen

R2019
67.776
26.000
26.050
3.000
11.500
134.326
11.067
3.350
4.719
188
19.324
153.650

B2020
62.000
10.000
7.500
40.000
119.500
12.000
3.000
1.200
800
17.000
500
137.000

R2020
78.057
13.000
17.300
108.357
2.356
415
19.215
21.986
130.343

R2019
65.744
6.064
10.255
82.063
19.763
1.953
3.141
868
3.362
29.087
11.605
4.103
3.911
19.619
3.581
196
3.777
134.546
19.104

B2020
67.000
8.000
10.000
85.000

R2020
66.917
9.788
4.727
81.432
20.753
1.779
2.708
893
2.787
28.920
2.766
1.784
4.730
9.280
337
337
119.969
10.374

R2019
19.104
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19.500
1.600
2.000
2.000
3.000

28.100
10.000
3.000
10.000

23.000
136.100
900
B2020

900

R2020
5.000
5.000
374

Concertzender Live
Het jaar 2020 was vanwege de corona-epidemie een mager jaar voor deze
afdeling. Er werden in totaal 55 opnamen gemaakt, veel minder dan de
target van 150. De opnamen van de Concertzender worden voornamelijk
uitgezonden in het programma Concertzender Live, een genrebreed
programma. Een beknopt overzicht van de opnamen:

Datum
5 januari
7 januari
17 januari
18 januari
21 januari
25 januari
1 februari
1 februari
1 februari
1 februari
4 februari
7 februari
7 februari
9 februari
14 februari
14 februari
14 februari
14 februari
17 februari
18 februari
27 februari
28 februari
3 maart
4 maart
7 maart
12 maart
7 juni

Concert
Skrjabin
David Lang
heel oude muziek
jazz
Canadese Iraanse Componisten
Finale Jordens viool
Finale Davina van Wely viool
U Jazz
U Jazz
U Jazz
Baltakas-Berio-Berg
jong talent
Pieterskerkconcerten
O Fortuna Crudele
Februari festival
Pieterskerkconcerten
jazz
vocaal
Beethoven's Valentijn
Dubbelconcert
Bosendorferserie
Soul uit Marokko
Belgen
Bossche Koorboeken
Tranen van Maria
Gezien Hercules Seeers
jazz

28

Plaats
Pianolamuseum Amsterdam
De Link, Cenakel Tilburg
Pieterskerk Utrecht
TivoliVredenburg Utrecht
De Link, Cenakel Tilburg
TivoliVredenburg Utrecht
TivoliVredenburg Utrecht
de Helling Utrecht
de Helling Utrecht
de Helling Utrecht
De Link, Cenakel Tilburg
Schiedam Westvest
Pieterskerk Utrecht
St. Aegtenkapel Amersfoort
Nieuwe Kerk den Haag
Pieterskerk Utrecht
TivoliVredenburg Utrecht
Parkstadtheater Heerlen
TivoliVredenburg Utrecht
De Link, Cenakel Tilburg
Waalse Kerk Amsterdam
TivoliVredenburg Utrecht
De Link, Cenakel Tilburg
Grote Kerk 's-Hertogenbosch
Dominicuskerk Amsterdam
Doelen Jurriaansezaal Rdam
TivoliVredenburg Utrecht

Uitvoerenden
Froukje Verhagen
Fanny Alofs c.s.
Hieronymos Ensemble Vlechtwerk
Michael Moore
Oerknal!
deelnemers 10-12 jaar
deelnemers 14-17 jaar
HKU Bigband
Ilja Reingoud en Bert Boeren Kwintet
Ben van den Dungen Coltrane Revisited
Musikfabrik
Richard Zhang, piano
Charimuri Quartet & Ensemble Octagon
Marcel Ponseele, Henriette Feith ea
Februari festival
the Gents
Jazz Orchestra of the Concertgebouw
Estonian Philharmonic Chamber Choir
van Swieten Society, Raoul Steffani
van Amsterdam / riener & tebbe
Duo Scholtes & Janssens
Oum
Spectra
Cappella Pratensis
Joannette Zomer en Koor en Ensemble
DoelenEnsemble
Tineke Postma et al 1
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Genre
klassiek
nieuw
oud
jazz
nieuw
klassiek
klassiek
jazz
jazz
jazz
nieuw
klassiek
oud
oud
klassiek
nieuw
jazz
nieuw
klassiek
nieuw
klassiek
wereld
nieuw
Oud
Klassiek
Nieuw
jazz

Datum
7 juni
7 juni
7 juni
19 juli
8 augustus
10 augustus
10 augustus
10 augustus
13 augustus
13 augustus
14 augustus
13 september
28 september
29 september
2 oktober
3 oktober
4 oktober
6 oktober
9 oktober
13 oktober
23 oktober
27 oktober
31 oktober
1 november
1 november
24 november
12 december

Concert
jazz
jazz
Crossroads
Walk the Line
Grachtenfestival
Grachtenfestival
Grachtenfestival
Grachtenfestival
Grachtenfestival
Grachtenfestival
Grachtenfestival
jazz op zondag
griekse wereldmuziek
Face
koor
over Corona
Sorabji
Afro folk
Obrecht
Breuker Faust
Surround Music
Bailie - Miller
Muziek in het Schip
Displacement
Entartete Seelen
Piano Solo
Stadcomponist
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Plaats
TivoliVredenburg Utrecht
TivoliVredenburg Utrecht
TivoliVredenburg Utrecht
TivoliVredenburg Utrecht
Zuiderkerk, Amsterdam
Vondelkerk
Vondelkerk
Felix Meritis
Waalse Kerk Amsterdam
Waalse Kerk Amsterdam
Waalse Kerk Amsterdam
Cloud Nine, TV Utrecht
podium Hoge Waard de Meeren
De Link, Cenakel Tilburg
Pieterskerk Utrecht
Leeuwenbergh Utrecht
Toonzaal Den Bosch
Paradiso Amsterdam
Pieterskerk Utrecht
De Link, Cenakel Tilburg
POM Eindhoven
De Link, Cenakel Tilburg
Museum het Schip
Hilvaria Studios Hilvarenbeek
Voorschoten
De Link, Cenakel Tilburg
Concertzaal Tilburg

Uitvoerenden
Tineke Postma et al 2
Tineke Postma et al 3
Jazz Orch of the C geb
Sun Mi Hung Quartet
3violas
Leon Blek Christia Hudziy
Zemtsov Altvioolkwartet
Cununa Ensemble
Nikola Meeuwsen
Cheng Quartet
Caspar Horsch et al
Eric Ineke Jazz Express
Rebetika Trio
Electra
Ensemble Hermes
Corona Ensemble
Abel Sánchez-Aguilera
Bongeziwe Mabandla
Collegium Musicum Amstelodamnewse
Ensemble klang
Bram Stadhouders
Ives Ensemble
Kees Arntzen et al
Saskia Lankhoorn
Amici delle Musica
Helena balisova
Huis Ensemble
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Genre
jazz
jazz
jazz
jazz
Klassiek
klassiek
wereld
klassiek
klassiek
klassiek
jazz
wereld
nieuw
oud
oud
nieuw
wereld
oud
nieuw
nieuw
nieuw
nieuw
nieuw
nieuw
nieuw
nieuw

“Het is voor mij nog iedere dag dat ik naar mijn werk moet. Aan het eind
van de middag is het thuiskomen voor mij een welkom iets. Het eerste
wat ik doe is de concertzender aanzetten.”

“We have nothing like Concertzender here in Great Britain even though there is
a good ‘classical’ music State sponsored radio station BBC Radio 3. However its
range and variety is nothing like as extensive as what you broadcast.”

“U moest eens weten wat voor rust u bij de mensen thuisbrengt! Met een
uiterst goede muziekinstallatie mag ik dan luisteren naar de kunsten van
de muziek door u gebracht!”

“Wat een fantastische, rijke zender. Een muziekles-fruitmand van ongekende
kwaliteit en variëteit. Een rustpunt in een hectische en vaak onoverzichtelijke
wereld.”

“Beste Thijs, Ik wou je graag een mailtje sturen om je persoonlijk te
bedanken voor al je mooie programma’s op de concertzender. Ik luister
en speel al mijn hele leven klassieke muziek, maar jouw programma’s
hebben een totaal nieuwe wereld voor me geopend. Wat een
interessante inzichten en verbanden! Vanuit de lockdown kan ik zo elke
dag op reis. Heel erg bedankt hiervoor!”

“Excellent music portal! I am very grateful for this great portal where I have
learned to value music more and more music for all rhythms and genres around
the globe. Specially a and sensitive gregorian music and classical music. It’s a
big and enormous value! Greetings from Colombia!”

Comité van Aanbeveling
Ronald Brautigam pianist • Cees Hagenbeek oud-directeur Koninklijk Concertgebouworkest NOS en NOB • Rosanne Philippens violiste • Hans Dulfer saxofonist • Ed Spanjaard dirigent • Joop van Zijl Radio/TV-journalist

Adviesraad
Wiboud Burkens componist, producent, pianist • Henk Heuvelmans musicoloog, directeur Gaudeamus • Wim van der Meer hoogleraar Muziekwetenschap
Universiteit van Amsterdam Bake Society • Philomeen Lelieveldt Docent onderzoeker kunst- en mediabeleid bij Universiteit Utrecht • Nico van Schouwenburg adviseur ensembles oude muziek • Sieuwert Verster directeur en medeoprichter Orkest van de Achttiende Eeuw, directeur Attacca Records • Leontien
van der Vliet managing partner Interartists Amsterdam
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De Concertzender wordt ondersteund door:

...en alle Vrienden van de Concertzender

Ganzenmarkt 14
3512 GD • Utrecht
info@concertzender.nl
www.concertzender.nl
+31(0)30-231 20 96

