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BESTUURSVERSLAG 

Algemeen 

Het gaat goed met Gaudeamus. Sinds Gaudeamus de structurele steun voor de duur van 
de cultuurnota 2017-2020 ontving van Gemeente Utrecht, Fonds Podiumkunsten, 
Provincie Utrecht en (via het Ulysses Network) van de Europese Commissie, heeft de 
stichting zich steeds steviger lokaal, nationaal en internationaal kunnen positioneren als 
de organisatie voor nieuwe muziek. Afgezien van Gemeente Utrecht betreft die 
structurele steun specifiek het festival. Dankzij incidentele subsidies van een hele reeks 
private fondsen voor het festival en subsidie van het Fonds Podiumkunsten voor zowel 
compositie-opdrachten in 2018-2019 als voor begeleiding en ontwikkeling van twee 
jonge componisten in de regeling Nieuwe Makers, kon Gaudeamus activiteiten 
ontplooien op het gebied van opdrachten, talentontwikkeling, (co)productie, presentatie 
via concerten en het festival Gaudeamus Muziekweek, publieksbereik en –ontwikkeling, 
en (inter)nationale uitwisseling en coproductie. 
Voor Gaudeamus kan het ene deel van die keten niet bestaan zonder het andere, en kan 
het grootste effect alleen bereikt worden als Gaudeamus ook echt directe invloed heeft 
op alle schakels binnen die keten. In het afgelopen jaar 2019 is dat, dank zij grote 
inspanningen van het bureau om al die activiteiten te kunnen financieren, goed gelukt. 
Continuering en verdere uitbouw kunnen echter nooit gegarandeerd zijn vanwege de 
grote afhankelijkheid van private financiering in een fondsenwereld die gekenmerkt 
wordt door voortdurende grote onzekerheid. 

Daarom heeft Gaudeamus besloten om voor de volgende cultuurnota-periode 
2021-2024 een aanvraag te doen bij het Ministerie van OCW voor een plaats in de 
Basisinfrastructuur, om daardoor een vastere financiële basis te verkrijgen voor de 
uitvoering van haar essentiële taken ten behoeve van de ontwikkeling van jonge makers 
en daarmee die van de hedendaagse muziek. 

Tevens zijn wij verheugd dat er in de loop van 2019 mede op initiatief van Gaudeamus  
ook concrete plannen ontstonden voor diverse nieuwe samenwerkingsvormen, enerzijds 
op landelijk niveau met de focus op verbetering van de ontwikkelings- en 
productiemogelijkheden voor de nieuwe muziek in Nederland en anderzijds op 
plaatselijk niveau voor verbetering van het makersklimaat in stad en regio Utrecht: 
respectievelijk onder de naam RIZOOM (met als partners Gaudeamus, November Music, 
Asko|Schönberg, Korzo, De Doelen, Muziekgebouw aan ’t IJ en Intro InSitu) en 
Standplaats Midden (met als partners Gaudeamus, Het Huis Utrecht, Spring Performing 
Arts Festival, De Coöperatie, Het Filiaal, Holland Opera). Voor beide initiatieven werden 
meerjarenplannen opgesteld en subsidie-aanvragen ingediend voor een positie in de 
Basis Infrastructuur van het Ministerie van OCW voor de jaren 2021-2024. Die nauwe 
samenwerkingen tussen sterke partijen in het veld zullen (bij honorering van de 
aanvragen) veel jonge makers echte ruimte en middelen geven om bijzondere projecten 
te onderzoeken en te realiseren, en geven dan ook hoop op een goede toekomst voor de 
podiumkunsten in Nederland. Het bestuur is verheugd dat Gaudeamus daar een 
waardevolle bijdrage aan kan leveren. 

Gaudeamus is toe aan die volgende stap, zeker in dit bijzondere jaar waarin dit 
jaarverslag 2019 verschijnt: 2020, het jaar waarin Gaudeamus haar 75-jarig bestaan 
uitgebreid zal vieren. Uit dit jaarverslag 2019 blijkt ook dat Gaudeamus absoluut niet 
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alleen staat in haar missie: een groeiend aantal partners in stad, land en buitenland 

staat inmiddels klaar voor coproducties, copresentaties en publieksdeling. Het verslag 

geeft een goed beeld van de hoeveelheid uiteenlopende activiteiten in 9, waarbij 

vaak direct aangegeven wordt hoe nieuwe composities elders een verder leven kregen 

of in  nog krijgen. Hoe vaker die werken herhaald kunnen worden des te meer 

publiek er kennis van kan nemen en des te beter de makers zich verder kunnen 

ontwikkelen. En herhaalde uitvoeringen creëren ook meer effect van de investeringen 

in tijd en financiën om iets nieuws op het podium te kunnen zetten.  

Wij constateren met tevredenheid dat het publieksbereik nog steeds groeit, zeker ook 
onder jongere bezoekers en dan zowel door het aanbod, door samenwerking met 
andere organisaties en door pakketprogrammering in bijv. Gaudeamus Saturday Night 
en Utrecht Centraal, en door het gebruik van sociale media en de samenwerking met 
relevante (soms nieuwe) partners in de stad. Zeker ook de samenwerking met 
TivoliVredenburg jaagt dat verder aan: het openingsconcert en andere concerten van 
het festival en de gezamenlijke seizoenserie Club Fluxus in dit fantastische gebouw 
trekken jaar na jaar substantieel meer bezoekers. Ook de activiteiten door het jaar 
heen worden voortdurend geëvalueerd om het publieksbereik te optimaliseren. 
Succesvolle coproducties met een groeiend aantal partners zoals Le Guess Who? en 
Spring en buiten Utrecht met het Grachtenfestival, Rewire, November Music en andere 
festivals en podia maakten continuïteit in het aanbod hedendaagse muziek in 2019 
mogelijk. 

Deze lijn wordt voortgezet, maar het exacte publieksbereik was eind 2015 bij de 
opstelling van het meerjarenplan (en subsidieaanvraag) voor 2017-2020 nog niet 
goed genoeg in te schatten. Ook de verhouding betalende en niet-betalende 
bezoekers wordt geleidelijk beter omdat bezoekers snappen dat cultuur ook geld 
kost; om nieuw publiek te kunnen werven helpen gratis activiteiten in de openbare 
ruimte echter wel heel bijzonder, zoals ook in 2019 weer te zien was bij 
Abstractiepark op De Neude of het concert aan de Weerdsluis. 

Uit ons publieksonderzoek en een analyse van de data van het ticketsysteem komt het 

volgende beeld naar voren ten opzichte van  (zie ook blz. 4 verderop in dit 

verslag): 

• Bezoekersaantallen met 7.477 ruim % gestegen t.o.v.  ( . )
• Totale verkoopomzet is met % gestegen van € .  naar € .

• Gemiddelde omzet per kaartkoper is verdubbeld naar € 

• Kaartverkoop Gaudeamus Saturday Night is verdubbeld naar € . , aantal 
bezoekers steeg met % naar 

•  ( %) van de  kaartkopers betreft nieuw publiek en is goed voor %

groei van de totale klantendatabase.

• Van het nieuwe publiek wordt % herhaalbezoeker

• Instagram-volgers met % gestegen van  naar .

• Youtube-volgers met % gestegen van  naar 

• Facebook-volgers met % gestegen van .  naar .

Samenvattend in een SWOT-analyse zien wij dat als volgt: 

• Sterkte  lange historie, groot internationaal netwerk, unieke artistieke focus op

jonge internationale muziekpioniers, specialist, herkenbaar, zelfstandig, flexibel
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Gaudeamus is meer dan een festival en zet zich voor de hele creatieve keten in; goede 
financiële positie met voldoende reserves

• Zwakte  artistieke positionering in een deel van wat al een niche is (nieuwe 

muziek)  sterke afhankelijkheid van incidentele fondsen  Gaudeamus is meer dan een 

festival en is veel energie kwijt aan fondsenwerving voor alle delen van de creatieve 

keten

• Kansen  frontrunner in ontwikkelingen  organisatie en makers staan open voor 

andere disciplines  jubileum kan fondsen aantrekken  Gaudeamus is meer dan een 

festival en kan voor alle onderdelen apart steun werven

• Bedreigingen  sterke afhankelijkheid van incidentele fondsen die ook regelmatig 

beleid veranderen  sterke concurrentie om subsidies  weinig bekendheid bij potentiële 

fondsen (en relatief weinig bezoekers en dus weinig interesse)  grote marketinginzet 

voor relatief betrekkelijk weinig resultaat  nieuwe criteria bij overheden die invloed op 

inhoud kunnen hebben  Gaudeamus is meer dan een festival en kan wellicht niet voor 

alle onderdelen apart steun vinden

Het voorgaande jaar  werd met een weliswaar verdedigbaar maar toch substantieel 

tekort afgesloten. Het jaar  werd echter weer zoals in daaraan voorafgaande jaren 

weer financieel positief afgerond. Het bestuur heeft door dit alles vertrouwen in de 

continuïteit van de organisatie, zodat ook in  weer een kwalitatief vergelijkbaar 

activiteitenpakket gerealiseerd zal kunnen worden. 

Organisatie 

De Stichting Gaudeamus Muziekweek is een stichting met bestuur en directie. In 2019 
bestond het bestuur uit de volgende leden: Rens Machielse (voorzitter), Jacqueline Hulst 
(secretaris), Tom Klaassen (penningmeester).  

De stichting handelt volgens de 8 principes van de Code Cultural Governance. De 
bestuursleden hebben een achtergrond in besturen of directies van organisaties binnen 
o.a. het hoger onderwijs, de omroep, of culturele / maatschappelijke organisaties. Hun 

deskundigheid en ervaring nemen zij mee in het besturen van Stichting Gaudeamus 

Muziekweek om zo de doelstelling van de organisatie te realiseren. Zij zijn onafhankelijk 

en spreken dus niet namens de sector waarbinnen zij werkzaam zijn of namens een 

organisatie binnen die sector of organisaties waar zij mogelijk een nevenfunctie bekleden. 
Die (neven)functies zijn bekend. Men is integer en alert op mogelijke 

belangenverstrengeling. Gestreefd wordt naar een diverse samenstelling
van het bestuur. Het bestuur bestaat momenteel uit 3 leden: een voorzitter, een secretaris 

en een penningmeester, die volgens een rooster van aftreden stapsgewijs per 3 of 6 jaren 

vervangen worden. In 2019 werd vijf keer vergaderd; de data voor minimaal 4 

vergaderingen worden steeds aan het eind van het eraan voorafgaande jaar vastgelegd, 
opdat aldus onderwerpen als het beleid en de financiering goed en tijdig besproken 

kunnen worden. Het bestuur houdt een jaarlijks functioneringsgesprek met de directie, en 

houdt een jaarlijkse zelfevaluatie. In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af 
van zijn werkzaamheden, de aandachtspunten en de toepassing van de code.

Begin 2020 zal bestuurslid Jacqueline Hulst aftreden; de vacature is per dat moment 

inmiddels ingevuld. Met het oog op de Code Cultural Governance en op de Code Culturele 
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Diversiteit (en de daarmee samenhangende overeenkomst met PA C T

b t zoeken naar jaarlijks 

wisselende stagiaires en bij de invulling van de in 9 ingerichte adviesraad is met beide 

codes rekening gehouden. Ook bij de programma’s (zie ook het inhoudelijk deel van dit 

jaarverslag) wordt met deze codes rekening gehouden. En bij de honorering van 

personeelsleden en van bij de programma’s betrokken componisten, musici, technici enz. 

sluit Gaudeamus aan bij de Fair Practice Code. 

Bestuursleden doen hun werk onbezoldigd. Verder houdt de stichting zich aan de Wet 

Normering Topinkomens. 

Gaudeamus is een kleine maar zeer slagvaardige organisatie met in totaal ,  fte. In  

waren de volgende medewerkers werkzaam  

• Henk Heuvelmans, directeur,  fte in dienst van Stichting Gaudeamus Muziekweek, is 

voor ongeveer ,  fte daarvan gedetacheerd aan Muziekhuis Utrecht.

• Martijn Buser, programmeur/producent, ,  fte

• Matthijs Mantel, productie-assistant, ,  fte (vanaf  september  was stagiair van  

maart t/m  augustus)

• Ingrid Beer, medewerkster communicatie en beleid, ,  fte (tot  oktober)

• Marisa Tempel, medewerkster development en communicatie ,  fte

• Benjamin van Vliet, medewerker marketing, ,  fte

In de aanloop naar en tijdens het festival waren Laura Springer en Elizabet van der Kooij 

werkzaam als festivalcoördinator resp. techniekcoördinator. Rondom het festival en 

andere seizoensactiviteiten was een aantal vrijwilligers actief en werden ad hoc 

specialisten voor ticketing, vrijwilligerscoördinatie, productie en techniek ingehuurd.

De financiële administratie werd door Stichting ASK verzorgd. Dubois & Co. 

Registeraccountants zijn verantwoordelijk voor de accountantscontrole. 

De profielschets van het bestuur en (neven)functies staan beschreven in Bijlage I. 

Financiën 

Het jaar 2019 werd afgesloten met een klein positief resultaat van € 6.309,-, dat 
toegevoegd wordt aan de reserves. Het bestuur prijst zich gelukkig met de vele 
financiële middelen die Gaudeamus vindt bij plaatselijke en landelijke private fondsen 
zoals Fonds 21, K.f.Hein Fonds, Fentener van Vlissingen Fonds, Stichting Dioraphte, 
Buma Cultuur, Prins Bernhard Cultuurfonds; weliswaar zijn dit incidentele subsidies, 
maar bij de meeste fondsen heeft Gaudeamus een goede naam opgebouwd (hetgeen 
bijvoorbeeld bij Fonds21 leidde tot een hogere toekenning en tevens dan voor twee 
jaren). Ook op development-gebied wordt de positie van Gaudeamus geleidelijk aan 
sterker, mede door inzet van een speciaal daartoe vrijgemaakt staflid. De inkomsten 
uit als Ambassadeurs of Vrienden aan Gaudeamus verbonden privé-personen groeit 
gestaag. Al met al geeft dit het bestuur voldoende vertrouwen in de toekomst van 
Gaudeamus. 
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De organisatie heeft in dit derde jaar van de cultuurnota 7-  een goede 

financiële positie. De liquiditeit van de organisatie is ruim voldoende; de solvabiliteit 

lijkt matig maar dat is vooral te wijten aan het vooruit ontvangen van subsidie die 

voor meerdere jaren bestemd zijn (zoals die van Fonds Podiumkunsten t.b.v. de 

compositie-opdrachten voor de hierna volgende jaren). Het eigen vermogen, 

opgebouwd uit algemene, continuïteit- en bestemmingsreserve, is nu in totaal 

€ . ,- Dit maakt de risico’s van het wegvallen van incidentele subsidies kleiner en 

vormt ook een (beperkte) buffer voor eventuele andere onvoorziene kosten binnen 

de organisatie of bij een van de activiteiten; vooral voor de continuïteit van het 

festival, de belangrijkste activiteit van de organisatie, is dat essentieel. 

Daarnaast is er nog een reserve voor extra activiteiten rondom het -jarig jubileum 

van de organisatie in ; onderdeel daarvan is het voor de toekomst zeker stellen 

van delen van de geschiedenis van de organisatie. Nog te weinig bekend is de rol die 

Gaudeamus bij belangrijke ontwikkelingen in de hedendaagse muziekgeschiedenis 

gespeeld heeft. Voor een aantal van de plannen wordt nu al voorbereidend werk 

verricht; verder zullen bijzondere activiteiten opgezet worden tijdens de festivaleditie 

van  maar ook gedurende het hele najaar, al of niet in samenwerking met 

partners van Gaudeamus en in binnen- en buitenland.  

Het bestuur streeft naar een eigen vermogen van minstens % van de jaaromzet, 

maar realiseert zich tevens dat de marges om buffers op te bouwen klein zijn, zeker

bij afwikkelingen van incidentele subsidies van fondsen die op werkelijk gemaakte 

kosten gebaseerd zijn. 

In  ontving Stichting Gaudeamus Muziekweek structurele subsidie van 

Gemeente Utrecht (voor de jaren  t/m ) t.b.v. alle activiteiten maar met 

name het festival en de concertserie, en structurele subsidie voor het festival voor de 

jaren -  van Fonds Podiumkunsten en Provincie Utrecht. Voor activiteiten 

binnen het Ulysses Network is financiële steun verkregen van de Europese 

Commissie (voor de jaren  t/m zomer ). 

Voor het festival werd incidentele steun gevonden bij Fonds , Buma Cultuur, 

K.F.Hein Fonds, Fentener van Vlissingen Fonds, Stichting Dioraphte, Elise Mathilde 

Fonds, Dutch Performing Arts (t.b.v. buitenlandse gasten), Stichting Utrecht 

Wereldmuziek. 

Het Fonds Podiumkunsten stelde een lump-sum ter beschikking voor de jaren 

-  t.b.v. compositie-opdrachten (en een lump-sum voor de jaren -  

werd in de loop van  toegekend). Ook ontving Gaudeamus van het Fonds 

Podiumkunsten subsidie in de regeling Nieuwe Makers voor de componisten 

Thanasis Deligiannis en Jerzy Bielski, en subsidie uit de P-regeling van het Fonds 

Podiumkunsten t.b.v. de coproductie met Slagwerk Den Haag van W.A.L.L van Aart 

Strootman. De Australian Arts Council en de Korean Composers Association dekten 

internationale reiskosten voor musici en componisten.

Andere bronnen van inkomsten waren o.a. recette uit kaartverkoop, bijdragen van 

Vrienden en Ambassadeurs van Gaudeamus Muziekweek, advertentieverkoop in het 

programmaboekje, opbrengsten uit verkoop merchandise en eenmalige donaties 

(direct bij online ticketverkoop).



Om ook Utrechts publiek te bereiken dat financieel gezien niet in de gelegenheid is om 

deel te nemen aan het culturele aanbod, nam Gaudeamus in 8 het initiatief voor een 
samenwerking met de Armoede Coalitie Utrecht. Dat bleek succesvol en is dan ook in 
2019 gecontinueerd. Het festivalpubliek wordt gevraagd een ticket te kopen dat via de 
Coalitie wordt gedistribueerd naar mensen met weinig financiële middelen. Dit initiatief 
is getiteld "Geef een toegift" en is een project met de Verenigde Podiumkunstenfestivals. 

TivoliVredenburg droeg als belangrijkste partner veel bij in natura. De zalen en personeel 
(catering, kaartverkoop etc. excl. techniekpersoneel) werden kosteloos ter beschikking 
gesteld. Andere belangrijke samenwerkingspartners waren Muziekhuis Utrecht, 
Stadsschouwburg Utrecht, Centraal Museum, Kunstruimte KUUB, Molen De Ster, 
Koninklijk Conservatorium Den Haag, Conservatorium van Amsterdam, Synthese en de 
diverse ensembles. De EIQ (eigen inkomsten quote) is in 2019 gestegen naar 31,15% (in 
2018 was dit 28,22%). Voor 2020 wil het bestuur dit quotiënt aanhouden. 

De concertserie werd via Stichting PUMP gesubsidieerd door Fonds Podiumkunsten voor 
de seizoenen 2018-2019 en 2019-2020. Het Muziekhuis Utrecht is een essentiële partner 
in deze serie, vooral voor de Gaudeamus Sessies. Voorts werd met Kunstruimte Kuub een 
serie opgezet en de met TivoliVredenburg de seizoenserie Club Fluxus voortgezet. 

Voor de openingsreceptie van de Gaudeamus Muziekweek ontving Gaudeamus subsidie 
van de Gemeente Utrecht. 

Een exploitatie-overzicht 2019 wordt als bijlage aan dit jaarverslag toegevoegd. 

Utrecht, maart 2020: 

Rens Machielse, voorzitter. Henk Heuvelmans, directeur. 
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GAUDEAMUS MUZIEKWEEK 2019 

Gaudeamus Muziekweek presenteert de nieuwste muziek van de jongste generatie 
muziekpioniers van nu en toont de laatste ontwikkelingen binnen het hedendaagse 
muzikale veld. Het festival toont daarmee de laatste trends in de sector. De jonge 
makers van deze tijd zijn al lang niet zomaar 'componist' in de klassieke zin: hun 
achtergrond en carrièreverloop is zeer verschillend, hun werk wordt steeds vaker samen 
met de uitvoerders gecreëerd, ze zijn vaak zelf ook performer, werken in collectieven, 
treden op alternatieve plekken op en juist ook dit jaar werd erg duidelijk hoe vaak die 
samenwerking op het gebied van andere kunstdisciplines plaats vindt.  
Dit levert een interessant en zeer gemêleerd programma op met ensemblewerken, 
muziektheater, game-based performances, werken met dans en video, vormgegeven 
door mode-ontwerpers, interactieve klankinstallaties, elektronische muziek enz.  

Niet alleen is de muziek van nu buitengewoon divers, maar spreekt ook een zeer divers 
publiek aan. Gaudeamus is dan ook blij met het groeiend aantal partners in de stad met 
wie al die uiteenlopende vormen van hedendaagse muziekuitingen gecoproduceerd en 
gepresenteerd kunnen worden, zoals o.a. Stadsschouwburg Utrecht, Centraal Museum, 
Het Huis, Theater Kikker, Synthese, en vanzelfsprekend TivoliVredenburg dat het 
centrum van het festival is. 
Ook blijkt een groot deel van het publiek niet zomaar op één concert of voorstelling af te 
komen, maar is voor hen een gevarieerd aanbod aantrekkelijker zoals dat niet alleen 
meer op de Gaudeamus Saturday Night staat maar dit jaar ook in Centraal Laat (een 
avond met verschillende optredens in het Centraal Museum) en “Senses working 
overtime” in Het Huis (met meerdere interactieve installaties en performances). 
Vanwege die diversiteit kan het festivalprogramma bestaan uit elkaar overlappende 
concerten en voorstellingen: het publiek moet kiezen, maar wordt ook geholpen door 
aanduidingen van duidelijke inhoudelijke programmalijnen. 

Naast alle voorstellingen is er een uitgebreid contextprogramma opgezet dat deels voor 
de young professionals is bedoeld en deels voor regulier publiek. Door het 
contextprogramma krijgt het gewone publiek beter begrip voor de wereld van de 
nieuwe muziek. Young professionals krijgen met het contextprogramma de kans hun 
peers te ontmoeten, verdieping en inspiratie op te doen. 

Internationaal platform. 
Gaudeamus Muziekweek is een internationaal platform voor alle professionals in de 
nieuwe muziek, jong en oud. Door zijn focus op het jonge talent is Gaudeamus 
Muziekweek een uniek festival en tegelijk ontmoetingsplek; niet alleen voor de tientallen 
aan het programma deelnemende componisten en musici, maar ook vele in de sector 
werkzame jongeren komen naar het festival om zich te laten inspireren en hun collega’s 
te ontmoeten. Ook tientallen artistieke leiders van buitenlandse festivals komen naar het 
festival, om elkaar te ontmoeten, talent te spotten, samenwerkingen aan te gaan of 
verder uit te werken. Zo kwam een grote groep Canadese artistieke leiders naar Utrecht 
en vonden er tijdens het festival vergaderingen plaats van twee verschillende Europese 
netwerken. En enkele van de voorstellingen lokten heftige discussies uit onder publiek en 
professionals, o.a. over de richting die de nieuwe muziek soms neemt, het aandeel van de 
componist en van de uitvoerenden daarin, de mate waarin het publiek zich betrokken 
kan voelen enzovoorts enzovoorts… Ook werd op zaterdagmiddag een symposium 
georganiseerd “Opportunities for composers in a changing cosmopolitan culture” met 
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diverse sprekers, een panel discussie en actieve deelname van het publiek. Door naast de 
voorstellingen in het programma ruimte in te bouwen voor gesprek en ontmoetingen 
(zoals de dagelijke eindemiddag “Network meeting” in De Utrechter) creëerde 
Gaudeamus dan ook echt het gevoel die ontmoetingsplek te zijn. 

“Gaudeamus Muziekweek – l’arte come consapevolezza sociale” (The Walkman – Flavia Salemme, 

11 sept.2019)  (“kunst als sociaal bewustzijn”) 

Ook voor Nederlandse organisaties is de Gaudeamus Muziekweek inmiddels een 
aantrekkelijke plaats om hun activiteiten op te zetten; zij krijgen zo groter bereik en 
meer zichtbaarheid. Het Nieuw Geneco haakte een debat over Fair Practice aan bij het 
vrijdag-lunchconcert, en Fonds Podiumkunsten reikte de Matthijs Vermeulen Prijs uit 
tijdens de Saturday Night. De wethouder van cultuur, Anke Klein, gaf een 
openingsspeech bij de start van het festival, en de minister van OCW, Ingrid van 
Engelshoven, reikte de Gaudeamus Award uit tijdens het slotconcert. 

Minister Ingrid van Engelshoven tussen v.l.n.r. Martijn Buser, Gerhard Stäbler, Nick Morrish, Remy Siu, Kelley 
Sheehan, Scott Rubin, Stefan Maier, Yannis Kyriakides, Clara Iannotta, Henk Heuvelmans. Foto: Anna van 
Kooij 

Dat Gaudeamus de allernieuwste muziek presenteert is alleen al op te maken aan de 
hand van het aantal wereldpremières dat op het programma staat: in 2019 waren dat er 
onder 106 geprogrammeerde werken maar liefst 37. 
In 2019 omvatte het programma 39 concerten en 16 context-programma's. Hierbij tellen 
we elk van de festivals binnen het festival als één, omdat het publiek met één ticket 
toegang krijgt tot de Gaudeamus Saturday Night (waarin 20 optredens 
geprogrammeerd waren), of tot Centraal Laat (met 7 optredens en 3 
contexprogramma’s), Synthese meets Gaudeamus (met 6 optredens) of tot Senses 
Working overtime (met 29 verschillende onderdelen). 
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Talentontwikkeling. 
Uitgangspunt voor de activiteiten van Gaudeamus is dat jonge muziekpioniers de kans 
krijgen zich te ontwikkelen aan het begin van hun professionele carrière. Gaudeamus 
scout jong talent en draagt bij aan hun professionele ontwikkeling.  

Door het scouten van jong talent vervult Gaudeamus een voorbeeldfunctie voor andere 

organisaties. Gaudeamus Muziekweek vervult een internationale showcasefunctie. Hierdoor is er 

perspectief op een internationale uitstraling van de opdrachtwerken.  
FPK adviescommissie Reeks compositieopdrachten 

Voor deze festivaleditie was Gaudeamus (co)producent van maar liefst 28 compositie-
opdrachten, waarvan een groot deel ook tijdens het festival in première ging. Meer 
uitgebreide informatie betreffende de opdrachten op blz.19. 
Ook de artists-in-residence, componist Jerzy Bielski en celliste Maya Fridman, kregen alle 
ruimte om hun projecten te tonen aan publiek. Jerzy Bielski heeft sinds 2017 gewerkt aan 
een groots muziektheaterwerk met communicatie en miscommunicatie als thema, 
gebaseerd op de ideeën van Zamenhof, de uitvinder van het Esperanto; op 5 september 
beleefde het werk in Het Huis zijn première. Gaudeamus begeleidde Bielski in het 
maakproces, de productie (met dansers, acteurs, musici, lichtontwerpers enz.) en bij zijn 
ontwikkeling tot zelfstandig werkzame professional. De voorstelling trok ook, in 
samenwerking met Intro In-situ (Maastricht) en het Meakusma festival (Eupen) naar 
Kelmis (in het voormalige Moresnet in Noordoost België); in de bus onderweg daarheen 
kreeg het publiek een spoedcursus Esperanto aangeboden. Verdere uitvoeringen staan in 
2020 gepland in diverse steden in Nederland en op het Warsaw Autumn festival in Polen. 
Maya Fridman werkte haar in 2018 gestarte samenwerking met de  Iraanse musici 
Arezoo Rezvani en Farid Sheek verder uit. Zij gaf met hen een succesvol concert, met 
onder meer een nieuw werk van de in Nederland werkzame Iraanse componist Kaveh 
Vares op de Saturday Night; ook trad zij op met danser Emma Evelein en presenteerde 
een nieuw werk van de in Nederland werkzame Iraanse componist Kaveh Vares samen 
met santoor- en daf-spelers Arezoo Rezvani en Farid Sheek. 
Het meest zichtbare deel van het talentontwikkelingsprogramma van Gaudeamus is de 
Gaudeamus Award. Ieder jaar reikt een internationale jury, dit jaar bestaande uit 
componisten 
Yannis Kyriakides (Nederland), Clara Iannotta (Italië) en Gerhard Stäbler (Duitsland), de 
award uit aan een jonge muziekpionier. Dit jaar dongen vijf pioniers mee naar deze 
prestigieuze prijs: Kelley Sheehan (USA), Scott Rubin (USA), Remy Siu (Canada), Stefan 
Maier (Canada), Nick Morrish (Groot Brittannië). Zij werden in een eerder stadium 
(oktober 2018, dus een jaar vóór het festival) geselecteerd door de jury na een Call for 
works die wereldwijd was uitgezet. Alle vijf kregen de gelegenheid om vanaf dat 
moment in nauwe samenwerking met het jonge Haagse ensemble Catchpenny of het 
Belgische Nadar Ensemble een nieuw werk te schrijven; daarnaast werden nog twee 
bestaande werken van hun hand geprogrammeerd tijdens het festival. In deze opzet 
konden de nominees, met in totaal dus 15 composities in het festival, zich duidelijk 
profileren. Allen waren al ruim vóór het festival in Utrecht aanwezig om repetities bij te 
wonen; en zo was er ook ruimte voor discussie en momenten met de juryleden om hun 
werk te bespreken. Tevens brachten de genomineerden een bezoek aan Huize 
Gaudeamus, de bakermat van het festival, in Bilthoven.  
De jury verkoos aan het eind van het festival Kelley Sheehan als winnaar van de 
Gaudeamus Award 2019. De jury zegt over haar: 
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“Kelley is a genuine sonic explorer working with adapted and extended objects. Her machine-like 

repetitions allow the listener to inhabit an uncanny noise world that almost begins to breathe. The 

compositions are embedded in transparent structures that draws you into an intimate and 

captivating environment. She is also a composer that is actively involved in the community and 

that is reflected in the integrity of the approach to her music practice.“ 

Kelley Sheehan, met de sculptuur van Nuni Weisz. Foto: Anna van Kooij 

De Award werd uitgereikt door Minister van OCW Ingrid van Engelshoven. Naast het 
hieraan gekoppelde geldbedrag en de opdracht voor een nieuw werk, ontving Kelley 
Sheehan ook als eerste een sculptuur van de hand van Nuni Weisz, die vanaf nu als 
representatie van de prijs tevens overhandigd wordt. Dit kunstwerk met als titel “Inner 
voice amplifier” kwam mede tot stand door financiële steun van het K.F.Hein Fonds. 

“It was one of the most intense and rewarding experiences of my life being part of the festival” - 
Nick Morrish 
“I had an amazing time— it was indeed one of the best experiences of my life!” – Clara Iannotta 

Van beide winnaars van de Gaudeamus Award van 2017 en 2018 gingen de werken, die zij 
in het kader van de prijs mochten maken, in première. Sebastian Hilli schreef een nieuw 
werk voor het Asko|Schönberg ensemble. Aart Strootman werkte twee jaar aan het 
bouwen van een microtonale marimba: het instrument heeft een omvang van 7 x 3 
meter en wordt in het nieuwe werk W.A.L.L door 4 slagwerkers bespeeld naast ander 
slagwerkinstrumentarium en 4 spelers op microtonale elektrische gitaren. In de aanloop 
naar de première op het openingsconcert van Gaudeamus Muziekweek kreeg Strootman 
met dit instrument veel aandacht in de media. Gaudeamus heeft (met steun uit de 2P-
regeling van het Fonds Podiumkunsten) een filmdocumentaire laten maken, waarvan 
een deel nu steeds voorafgaand aan de uitvoering van W.A.L.L vertoond wordt. Het 
concert werd rechtstreeks uitgezonden door de NTR op Radio4.
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Slagwerk Den Haag en Temko tijdens W.A.L.L van Aart Strootman. Foto: Anna van Kooij 

Tegelijkertijd kwam het bericht dat Aart Strootman de Matthijs Vermeulen Prijs ontving 
voor het nieuwe werk Shambling emerge - After after talk dat hij in 2017 in opdracht van 
Gaudeamus voor ensemble Kluster5 schreef en waardoor hij dus de Gaudeamus Award 
behaalde. De prijs werd in een feestelijke ambiance tijdens de Gaudeamus Saturday 
Night aan hem uitgereikt door Henriëtte Post, directeur van het Fonds Podiumkunsten. 

Locaties 
 Gaudeamus Muziekweek 2019 speelde zich af op 15 verschillende locaties in de stad 
Utrecht: Muziekhuis Utrecht, TivoliVredenburg, Kunstruimte KuuB, Theater Kikker, Het 
Huis Utrecht, Domtoren, Stadsschouwburg Utrecht, Centraal Museum, Nicolaïkerk, 
Molen de Ster, Weerdsluis, Neude, De Nijverheid, Film Café, De Utrechter. Een aantal van 
deze locaties was ook programmeringspartner voor het festival (zoals TivoliVredenburg, 
Centraal Museum, Synthese en Het Huis Utrecht. 
Met zoveel locaties konden concerten precies daar worden gehouden waar de 
geprogrammeerde werken het best tot hun recht konden komen. In een beeldende 
kunst omgeving zoals in het Centraal Museum, een intieme ruimte zoals in Kunstruimte 
KuuB, een galmende akoestiek zoals in de Nicolaïkerk, of de voor het meest 
uiteenlopende publiek toegankelijke ruimte Neude.  
Gelukkig was het weer ons tamelijk goed gezind en konden alle buitenconcerten zoals 
gepland plaatsvinden. Door de openlucht-activiteiten op de Neude en de Weerdsluis was 
Gaudeamus Muziekweek ook zichtbaar voor toevallige voorbijgangers die zo kennis 
konden maken met het festival; het Abstractiepark op de Neude was daarbij 
buitengewoon succesvol en trok dagelijks 1.000 actief hieraan deelnemende bezoekers. 
Het carillonconcert dat gespeeld werd vanaf de Domtoren bood een uitgelezen kans om 
nieuwe muziek ten gehore te brengen aan een groot deel van de inwoners van de stad. 
Gaudeamus had aan Louis Andriessen en Malu Peeters een opdracht verstrekt t.b.v. de 
video-installatie “Alles is rond” van Madelon Hooykaas die onderdeel wordt van de 
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tentoonstelling Dromen in Beton van het Centraal Museum. Tijdens de Gaudeamus 
Muziekweek waren er twee previews, één tijdens Centraal Laat en één op zaterdag 7 
september in een besloten bijeenkomst met genodigden van beide coproducenten en 
waarbij zowel Andriessen als Hooykaas aanwezig waren. De installatie is van 27 
september tot 19 januari 2020 nog als deelvan die tentoonstelling te bewonderen. 
TivoliVredenburg was als vanouds het festivalhart. Publiek kon hier terecht voor 
concerten en het contextprogramma met lezingen, interviews, cursussen; hier was ook 
de centrale informatiebalie gesitueerd en was het mogelijk nieuwe-muziek-merchandise 
te kopen. 

Internationaal 
Gaudeamus opereert al sinds zijn oprichting in het grote internationale veld, heeft 
wereldwijd contacten en profileert zich in tal van netwerken, zoals het Europese Ulysses 
Netwerk, maar ook de door langdurige samenwerkingen met organisaties wereldwijd, 
zoals diverse Canadese organisaties en de Korean Composers Association. 
Ieder jaar komt een deel van het festivalprogramma voort uit het Ulysses Netwerk 
waardoor jonge componisten, musici en programma’s de mogelijkheid krijgen te reizen 
tussen een aantal verschillende Europese festivals. In 2019 gold dat voor het 
International Ensemble Modern Academy ensemble, voor componist Jacques Zafra (die 
met ensemble Catchpenny aan een nieuwe compositie kon werken).  
Het festivalprogramma herbergde muziekpioniers vanuit de hele wereld: uit 17 Europese 
landen en 13 niet-Europese landen. 
Het Australische Ensemble Offspring werd uitgenodigd om twee concerten te verzorgen 
tijdens het festival met o.a. het grootschalige muziektheaterachtige They move differently 

here van Genevieve Murphy dat zij in opdracht van Gaudeamus voor dit ensemble 
schreef, na eerder dit jaar in Australië nauw hieraan met hen samengewerkt te hebben. 
Het Belgische ensemble Nadar nam twee van de voor de Gaudeamus Award 
genomineerde componisten (Remy Siu en Kelley Sheehan) op in zijn Summer Course 
eind augustus in Antwerpen, en verzorgde in het festival twee concerten. In de 
Gaudeamus Saturday Night traden diverse buitenlandse solisten op, zoals Eli Keszler, 
Julia Reidy, Vicky Chow. 

Innovaties
Vernieuwende muziek vraagt om een innovatieve aanpak. Het gebruik van elektronica, 
visuals, ruimtelijk opstellingen van zowel musici als publiek e.d. is dan ook eerder regel 
dan uitzondering op de Gaudeamus Muziekweek. 
In de Blauwe Zaal van de Stadsschouwburg werd Foxconn Frequency nr.3 van Gaudeamus 
Award kandidaat Remy Siu geprogrammeerd: een lang en meeslepend maar ook soms 
confronterend en schurend, politiek geëngageerd werk “for 3 visibly Chinese performers” 
dat geheel op input vanuit een game gebaseerd is. Ook in het nieuwe werk van Remy Siu 
dat door ensemble Nadar gepresenteerd werd een door 4 musici gespeelde game in 
klank omgezet, wat niet alleen door het publiek op het videoscherm tijdens de uitvoering 
te volgen was maar ook na afloop door het publiek zelf gespeeld kon worden: vele 
bezoekers maakten daar graag gebruik van. Deze geheel afwijkende vorm van muziek 
maken, waarbij het vooral de uitvoerende zelf is die het eindresultaat bepaalt, leidde tot 
vele discussies tijdens het festival. 
Met zijn zelfgebouwd nieuw instrumentarium zoals de enorme microtoonsmarimba die 
het centrum vormde van zijn nieuwe compositie W.A.L.L openden Aart Strootman en zijn 
musici niet alleen de Gaudeamus Muziekweek maar trapten zij ook de tweede reeks 
Club Fluxus af, de seizoen-concertserie die Gaudeamus sinds het seizoen 2018-19 samen 
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met TivoliVredenburg programmeert. 
Petra Stahovnik liet het publiek in haar werk Disorders, dat zij in-residence bij Ensemble 
Modelo62 maakte, ervaren hoe fysieke en psychische beperkingen haar muzikale 
expressie beïnvloedden. 
De jonge violiste Diamanda Dramm ontwikkelde tijdens de Amsterdam fashion week 
een programma waarin nieuwe, oude en lichte muziek door elkaar gevlochten worden 
en waarbij vormgevers en fashion-designers het podiumbeeld, licht en kleding 
ontwierpen. Een uitvoering werd tijdens Centraal Laat gegeven, waarmee zij tevens een 
connectie maakte met de tentoonstelling van mode-ontwerper Duran Lantink. 
In zijn installatie-achtig werk Bellows met groot orgel en electronica, net als de live-
musici van ensemble Catchpenny verspreid over de gehele kerk, werden klanken 
rondgestuwd door de ruimte van de Nicolaïkerk dat door het langzaam door het alom 
aanwezige geluid rondwandelend publiek genoten werd. 
In samenwerking met de nieuwe Utrechtse organisatie Synthese werd op vrijdag 6 
september een late-night programma ontwikkeld in De Nijverheid en het Film Café (in 
de Carthesiusdriehoek) waarbij hedendaags klassiek (zoals de slagwerkcompositie 
Pleiades van Iannis Xenakis), hedendaagse elektronische muziek (het nieuwe werk Talk 

Circus van Kelley Sheehan, die vooral ook voor dit werk uiteindelijk de Gaudeamus Award 
kreeg) en elektronische dansmuziek en DJs elkaar ontmoeten. 

Programma-pakketten
Er werden tijdens de Gaudeamus Muziekweek drie festivals-binnen-het-festival 
opgezet: Centraal Laat in het Centraal Museum, Gaudeamus Saturday Night in alle zalen 
en foyers op de bovendiepingen van TivoliVredenburg, en Senses Working Overtime in 
alle lokalen van Het Huis. 

* Gaudeamus Saturday Night
De zaterdagavond van Gaudeamus Muziekweek is een festival in een festival. Met dit 

keer 20 acts in de diverse zalen en foyers van TivoliVredenburg bood Gaudeamus 

Saturday Night een enorm palet aan muziek. Muziek op het scherpst van de snede, alle 

rafelrandjes tussen experimentele elektronica, minimal music, avant-garde pop en 

sonisch experiment. Publiek krijgt op deze avond de kans te proeven van cross-overs 

tussen werkelijk alle muziekgenres. Na 3 voorgaande edities lukt het steeds beter een 

goede balans in het programma aan te brengen en voor het publiek de juiste sfeer te 

creëren om op een laagdrempelige manier kort of uitgebreid met al die verschillende 

muziekuitingen kennis te maken. Belangrijke partner bij Gaudeamus Saturday Night is 

Stranded.fm., het Utrechts online radiostation voor onconventionele muziek. Zij 
cureerden het programma in de Club Nine. De line-up in 2019 bevatte optredens van 

Luwten, de nieuwe grote Polyband van Jasper Stadhouders (mét danseressen), Maria 

Somerville, But What About, Ensemble Klang (met Louis Andriesen’s nog steeds 

buitengewoon energieke, aansprekende Hoketus), de familie Dramm, Interbellum, 
BecPlexus, Maya Fridman c.s., Annelies Monseré, een bijzondere show van Ensemble 

Nadar, Upsammy, Eli Keszler, Vicky Chow & Stefan Maier en het Brendan Faegre 

ensemble; tevens werd de Matthijs Vermeulen Prijs uitgereikt aan Aart Strootman voor 

zijn werk Shambling emerge; after after party dat hierbij weer door Kluster5 uitgevoerd 

werd.

“De samenstelling is geweldig: variatie, moeilijk te vinden muziek, interessante concepten, mooi 

randprogramma, spul voor jong en oud, je loopt tussen de componisten en artiesten die allemaal 

vrij aanspreekbaar zijn.” Quote publieksonderzoek 
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* Centraal Laat
Dit is het nieuwe avondconcept van het Centraal Museum: elke eerste donderdag van de 

maand kun je jezelf in de late uren verliezen in performances, muziek, lezingen en 
andere culturele happenings in en rond het gebouw. Deze eerste editie werd in 
samenwerking met Gaudeamus opgezet. Er waren optredens van Diamanda Dramm, 
Merel Vercammen en Ketevan Roinishvili, het Michela Amici Trio, Catchpenny + Ragnhild 
May, en een special editie van “Modulation meets Gaudeamus” m.m.v. Maarten Vos, Panic 
Girl en HHNOI. Er waren Q&A’s met Madelon Hooykaas en met Duran Lantink, en de 
installatie van Louis Andriessen, Malu Peeters en Madelon Hooykaas was te beleven. Dit 
alles tussen de schilderijen op zaal, in de refter, de aula, het café, en in de naastgelegen 

Nicolaïkerk. Centraal Laat trok veel bezoekers en is dus zeker voor herhaling vatbaar.

* Senses W orking O vertime
In coproductie met Het Huis werd voor de 3e maal een tweedaagse muzikale en theatrale 
expositie opgezet waarbij luisteren alleen niet voldoende is: de zintuigen worden op alle 
denkbare manieren geactiveerd. Het publiek kon genieten van een keur aan installaties 
en performances die zowel lichaam als geest aanspraken. In alle ruimtes van Het Huis 
Utrecht toonden makers werk waarin geluid vaak wel het vertrekpunt was, maar waarin 
hun fascinatie voor nieuwe technologieën en andere (kunst)disciplines doorklonk: een 
VR-installatie van Stephanie Pan, Land[e]scapes van de visuele lichtkunstenaar Jan 
Fedinger dat met het publiek de inspiratie van de directe omgeving van Het Huis 
verkende, Oorspel van Wilbert Bulsink met performance door en met het Rosa Ensemble, 
een klankworkshop door het Paper Ensemble, een interactieve dansvoorstelling, diverse 
installaties van HKU-studenten, een performance door iii
(instrument inventors initiative) enz.

* Synthese meets Gaudeamus.
een late-night programma in De Nijverheid en het Film Café met optredens van 

Slagwerk Den Haag, Kelley Sheehan, M.E.S.H., Oceanic, Jasmin, Vierdeux en Nadia 

Struiwigh. Ook hier was duidelijk een (voor de Gaudeamus Muziekweek nieuw en) jong 

publiek aanwezig.

Muziektheater en dans
Er stonden diverse muziektheaterproducties geprogrammeerd: Disorders van Petra 
Strahovnic, Zamenhof van Jerzy Bielski dat tweemaal werd uitgevoerd (in Het Huis 
Utrecht en in Kelmis (BE) waaraan een busreis incl. Esperanto-crash-course) gekoppeld 
was. Foxconn Frequency-no.3 van Remy Siu was een coproductie met de Stadsschouwburg 
Utrecht, en in Theater Kikker stonden verschillende voorstellingen zoals They move 

differently here van Genevieve Murphy en met dans: Unmute van Keren Levi / Yannis 
Kyriakides en Intensions door Emma Evelein / Maya Fridman. 

Openbare ruimte
Op 3 locaties in de openbare ruimte werden programma’s gepresenteerd: het 
Abstractiepark van 7090 stond 3 dagen lang op de Neude: in totaal namen meer dan 
2.000 mensen (ook veel kinderen) actief hieraan deel en bleven talloze omstanders 
geïnteressseerd en geamuseerd kijken hoe anderen genoten, zich lieten verrassen. Op 
zaterdagochtend speelde Malosia Fiebig een heel uur lang nieuwe muziek op het carillon 
van de Dom-toren. Op zondag werd rondom de Weerdsluis de voorstelling Nocturne in 
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EUropean Waters  van Jonas Bisquert gepresenteerd: het New European Ensemble en 
koorleden van Vocaal Ensemble Consorte musiceerden op de sluis, langs de kade en zelfs 
in het water! Met zulke programmering wordt vaak onverwacht publiek bereikt: zeker 
bij het Abstractiepark op de Neude bleek dat deze laagdrempeligheid en actief kunnen 
participeren voor veel mensen (en zeker veel kinderen) een aantrekkelijke mogelijkheid 
tot een mooie eerste stap naar de nieuwe muziek betekent. 

Contextprogramma 
Zonder enige voorkennis kan hedendaagse muziek zeker gewoon een onvergetelijke 
ervaring brengen bij het publiek. Maar soms is het toch ook prettig of zinvol om meer 
context te hebben. Elk jaar organiseert Gaudeamus Muziekweek daarom een cursus 
nieuwe muziek, met wisselende invalshoeken of perspectieven. Dit jaar namen pianist 
Saskia Lankhoorn en componist/performer Brechtje het publiek mee in een wervelende 
talkshow over hoe te luisteren naar de muziek van de 21ste eeuw. Ook organiseerde 
Gaudeamus inleidingen bij de concerten, pre- of aftertalks met de geprogrammeerde 
componisten, een debat over het nieuwe-muziek-leven in Iran m.m.v. de Iraanse 
componisten Kaveh Vares en Elnaz Seyedi, bijzondere introducties op hun werk door de 
drie juryleden enz. en gesprekken met Duran Lantink en Madelon Hooykaas (tijdens 
Centraal Laat). Uitgebreide (tweetalige) programmatoelichtingen werden per concert 
aan het publiek uitgereikt voor meer achtergrond bij de gespeelde stukken. In 
samenwerking met Nieuw Geneco werd een symposium over Fair Practice opgezet met 
diverse sprekers uit het hedendaagse-muziekveld; tijdens deze middag werd ook de 1e 
Fair Practice Award Compositieopdracht uitgereikt aan concertpodium het Orgelpark en 
basklarinettist Fie Schouten voor “hun tomeloze inzet en commitment aan een eerlijke 
en duurzame praktijk in de nieuwe muziek” (zoals het juryrapport luidde). 
Gaudeamus Muziekweek organiseerde ook juist voor het professionele veld diverse 
activiteiten, zoals een reading session voor jonge componisten door saxophonist Tom 
Sanderman, een speciaal symposium Opportunities for composers in a changing cosmopolitan 

culture, waarbij onder leiding van moderator Jonas Bisquert de dominantie van de West-
Europese muziektraditie tegen het licht werd gehouden: een panel van makers en 
organisatoren discussieerde met elkaar en het publiek, en er was een tryout van 
muziekstukken die momenteel in een samenwerking tussen Gaudeamus en het Catching 
Cultures Orchestra met o.a. musici uit de AZCs gemaakt worden. Op vrijdag- en 
zaterdag eindemiddag organiseerde Gaudeamus in De Utrechter een network meeting, 
waarbij musici en componisten en gasten van het festival elkaar in een informele setting 
konden ontmoeten, wat drinken en eten en napraten over het festival; het gesprek werd 
op gang gebracht door korte statements van Calliope Tsoupaki (componist des 
Vaderlands) en Jonas Bisquert. 

The festival is always a special moment. It is the moment that gives us the possibility to meet, 

discover and exchange ideas with other colleagues, musicians, public, artistic directors, amongst 

others”. Quote publieksonderzoek 

Opdrachten: 
De volgende opdrachten kwamen op initiatief van Gaudeamus Muziekweek 2019 tot 
stand: 
Aart Strootman – W.A.L.L voor Temko en Slagwerk Den Haag 
Kelley Sheehan – Eyes on voor Ensemble Nadar 
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Remy Siu – New notations – for [multi]players voor Ensemble Nadar 
Nicholas Morrish – Angel Anima voor Ensemble Catchpenny 
Scott Rubin – For the performers voor Ensemble Catchpenny 
Louis Andriessen / Malu Peeters / Madelon Hooykaas - Alles is rond , installatie voor 
tentoonstelling Bouwen in Beton in Centraal Museum 
Jacques Zafra – Einmal ist einmal voor Ensemble Catchpenny 
A.Crespo Barba – For James Oesi

Aya Yoshida – MUJI voor James Oesi
Thomas Power – Talamh voor James Oesi
Boris Bezemer – Bass piece voor James Oesi
Kaveh Vares – Hanging Gardens voor Maya Fridman & friends
Bianca Bongers – to the light…and the HEAVY! voor IEMA
Michael Taplin – Caught in the breeze voor IEMA
Leonardo Marino – Sul far della note – cinque quadri per oboe e ensemble voor IEMA
Elnaz Seyedi – Frames II voor IEMA
Genevieve Murphy – They move differently here voor Ensemble Offspring
Samuel Penderbayne – May voor Maya Fridman
Wim Henderickx – Sacred Pieces II voor het Kugoni Trio
Carlos Brito Dias – [a]void voor het Kugoni Trio
Renata Saiakhova – Awareness voor het Kugoni Trio
Eda Er - …I should have known a better… romance for Kugoni Trio

Stefan Christian Bele – How to deal with an audio system voor het Kugoni Trio
John L.Baker – From a sparrow song voor het Kugoni Trio
Sue Hye Kim – La femme qui plante des arbres dans un desert II voor Merel Vercammen en
Ketevan Roinishvili
Jonas Bisquert – Nocturne in EUropean waters voor New European Ensemble & Vocaal
Ensemble Consorte
Gerhard Stäbler – Vier Gravuren voor Asko|Schönberg
Sebastian Hilli – Bird voor Asko|Schönberg
Thierry Tidrow – Something like that voor Merel Vercammen en Ketevan Roinishvili
Jasper Stadhouders – nieuw werk voor de Polyband

Buitenlandse gasten 
Gaudeamus Muziekweek is een echt international platform voor professionals binnen de 
nieuwe muziek, niet alleen voor de jongste generatie maar vooral ook voor artistieke 
leiders van ensembles en festivals die enerzijds op zoek zijn naar dat jonge talent maar 
ook het festival gebruiken om hun collega’s te ontmoeten, op de hoogte te blijven van de 
laatste ontwikkelingen en te spreken over samenwerking. Met steun van Dutch 
Performing Arts kon een aantal buitenlandse artistieke leiders van festivals, ensembles 
en andere organisaties Gaudeamus Muziekweek bezoeken en nader in contact komen 
met componisten, musici en festival-collega’s. 
− David Pay, Music on Main, Vancouver, Canada
− Lukas Pearse, Upstream, Halifax, Canada
− Remco Volmer, Artengine, Montreal, Canada
− Richard Burrows, TorQ percussion group, Toronto, Canada
− Rebecca Whitling, Standing Wave ensemble, Vancouver, Canada
− Jennifer Waring, Trace – 75 years Netherlands/Canada
− Katarzyna Naliwajek, Warsaw Autumn, Polen.
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− Johan Tallgren, Time of music, Viitasaari, Finland
− Anne Marqvadsen en Anna Berit Asp Christensen, Spor festival, Aarhus, Denemarken
− Thorbjörn Tonder Hansen en Torunn Forland, Ultima, Oslo, Noorwegen
− Joost Fonteijne, Festival van Vlaanderen, Kortrijk, België
− Christos Caros, Onassis Foundation, Athene, Griekenland
− Zofia Zembruszka, Adam Mickiewicz Institute, Warsaw, Polen.
− Graham McKenzie, Huddersfield Contemporary Music Festival, U.K.
− Maarten Beirens, Transit festival, Leuven, België.
− Nicolette Schäfer, festival Acht Brücken, Keulen, Duitsland
− Marcel Chyrzynski, International Festival of Krakow, Polen
− Bruno Letort en Katrien Dommelaere, Ars Musica, Brussel, België
− Denis Schuler, festival Archipel, Geneve, Zwitserland
− Cesare Mancini, Accademia Chigiana, Sienna, Italië
− Boknam Lee en Stephen Noh, Korean Composers Association, Seoul, Zuid Korea
− Virginia Florez, Lucilin ensemble, Luxemburg
− Egbert Hiller, Deutschlandfunk Köln / Musiktexte, Keulen, Duitsland
− Louis Rastig, A L’Arme, Berlijn, Duitsland
− Olga de Kort, Positionen, Berlijn, Duitsland
− Flavia Salemme, The Walkman, Italië

Op vrijdagmiddag vond, na eerdere bijeenkomsten in Brussel en Keulen, nu de derde 
bijeenkomst plaats van een nieuw Europees network van nieuwe muziek festivals. In dit 
netwerk worden ervaringen uitgewisseld rondom het bijv. bereiken van nieuw publiek, 
diversiteit van programmering, publieksonderzoeken e.d. en worden mogelijkheden 
besproken voor nadere samenwerking, co-commissies en coproducties. 
De groep uit Canada afkomstige bezoekers (die voor hun reis steun ontvingen van de 
Canada Council) sprak vooral met musici, componisten en organisaties in het kader van 
de aankomende uitwisselingen en samenwerkingen in “Trace – 75 years Canada/the 
Netherlands”. Er staat in de tweede helft van 2020 een groot aantal co-commissies van 
Nederlandse en Canadese componisten gepland en diverse ensembles en musici worden 
in 2020 uitgewisseld. Het enthousiasme over deze samenwerkingen leidt inmiddels ook 
tot andere projecten voor de jaren daarna. 
Het NICAF netwerk vergaderde in Utrecht voorafgaand aan het festival en bezocht 
daarna het openingsconcert en activiteiten van de erop volgende dagen. 
Ook enkele leden van het Ulysses Network waarin Gaudeamus al sinds 2011 participeert 
waren bij het festival aanwezig. 
Op vrijdag en zaterdag organiseerde Gaudeamus informele Network Meetings in De 
Utrechter voor alle buitenlandse gasten, musici en componisten, waarbij ook veel 
Nederlandse componisten en ensemble-vertegenwoordigers aansloten.  
Diverse internationale journalisten bezochten het festival. Dit resulteert in o.a. een 
uitzending op Deutschlandfunk Kultur op 26 november en artikelen in Musiktexte en 
Positionen (beide in de November-edities) en in het Italiaanse The Walkman. 

Enkele bijzondere vermeldingen: 
- Warsaw Autumn: gaat in 2020 het muziektheaterwerk Zamenhof – breaking the

codes van Jerzy Bielski programmeren. Ook grote interesse in werk van Bart de
Vrees

- Enkele weken na de Gaudeamus Muziekweek vond in het kader van de
uitwisseling met de Korean Composers Association een concert plaats in Seoul
met werken van Bianca Bongers en Martijn Padding. Bianca Bongers was hierbij
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aanwezig en gaf ook een workshop voor compositiestudenten. Hieraan 
voorafgaand was er een uitzending op de Koreaanse radio met composities van 
hen beide. Ook in 2020 wordt de uitwisseling voortgezet. 

- Ensemble Insomnio is in contact gebracht met de PAN Music Days, een
internationaal festival dat in 2020 in Seoul opgezet wordt; er wordt onderhandeld
over 2 concerten met o.a. ook werk van Nederlandse componisten.

- Het Impuls festival, dat in Berlijn en de eromheen liggende steden in Duitsland
plaats vindt en lid is van het nieuwe Europese netwerk van hedendaagse
muziekfestivals, neemt in 2020 de productie W.A.L.L van Aart Strootman op in zijn
programma. W.A.L.L staat ook geprogrammeerd op het Huddersfield
Contemporary Music Festival 2019 en tourt najaar 2019 door Nederland.

Coproducties en Samenwerkingspartners
Voor het festival is er samengewerkt met een keur aan partners. 
-TivoliVredenburg: gebruik gebouw gedurende het gehele festival zonder zaalhuur.
Asko|Schönberg is deel van de abonnementenreeks Nieuw Klassiek; TEMKO / Slagwerk
Den Haag is deel van de abonnementenreeks Club Fluxus.
- Het Huis Utrecht: gebruik gebouw gedurende Senses Working Overtime, coproductie
in programma
- Centraal Museum: gebruik gebouw gedurende Centraal Laat, coproductie Alles is Rond

van Louis Andriessen en Madelon Hooykaas t.b.v. tentoonstelling “Bouwen in beton” die
nog tot 11 januari 2020 te zien is
- Stadsschouwburg Utrecht: coproductie Foxconn Frequency no.3 van Remy Siu
- November Music, Kunstloc Brabant, Slagwerk Den Haag, Deuss Music: co-commissie
en coproductie van W.A.L.L van Aart Strootman
- Catching Culture Orchestra, Culture Unlimited, OperaMakers, Vrolijkheid, Festival
Beyond, Dag in de Branding, Theater Korzo, Sacred Songs Rotterdam: coproductie in
seminar Opportunities for composers in a changing cosmopolitan culture.
- Standplaats Utrecht en Ensemble Offspring: coproductie nieuw werk Genevieve
Murphy (met Australian Government, NSW Government, Australia Council for the Arts,
Charles Davidson)
- Stranded-FM: coproductie delen Gaudeamus Saturday Night, en in dagelijkse
radioprogramma’s tijdens festival
- Nadar Ensemble: coproductie nieuwe werken jonge componisten tijdens Nadar
Summer Course (met De Singel, Stad Sint-Niklaas en Vlaanderen Verbeelding).
- November Music en Grachtenfestival: coproductie en co-commissie nieuwe werken
voor James Oesi – contrabas
- IEMA: coproductie nieuwe werken jonge componisten (met Ulysses Network, HfMDK
Frankfurt, 23 september)
- Fonds Podiumkunsten: coproductie uitreiking Matthijs Vermeulen Prijs aan Aart
Strootman
- New European Ensemble, Culture Unlimited, De Gids en Beyond Festival: coproductie
Nocturne in EUropean Waters van Jonas Bisquert
- Ensemble Modelo62: coproductie A fractured Mind van Petra Strahovnik

Samenwerkingspartners: 
- Locaties: TivoliVredenburg, Muziekhuis Utrecht, Kunstruimte KuuB, Theater Kikker, Het
Huis Utrecht, Domtoren, Stadsschouwburg Utrecht, Centraal Museum, Nicolaikerk,
Molen de Ster, De Utrechter, Filmcafé
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- Ensembles: Ensemble Offspring, Slagwerk Den Haag, Asko|Schönberg, Insomnio, New
European Ensemble, Nadar Ensemble, Ensemble Klang, Venus Kamerkoor, Temko,
Catchpenny Ensemble, International Ensemble Modern Academy, Ensemble MAZE,
Kugoni Trio
- Culturele organisaties: Grachtenfestival, November Music, Stranded.fm, Doek,
Festival Dag in de Branding, Stichting Huize Gaudeamus
- Maatschappelijk partners: Greenjoy, BIN, Hotel Mitland, Armoede Coalitie Utrecht, De
Tussenvoorziening
- Marketingpartners: Utrecht Marketing
- Mediapartners: Concertzender, Vrije Geluiden, Concerto Media, Studio Lonne
Wennekendonk
- Internationale partners: Ulysses Network, The Canada Council for the Arts, Korean
Composers Association, De Singel, Stad Sint-Niklaas en Vlaanderen Verbeelding,
Australian Government, NSW Government, Australia Council for the Arts, Charles
Davidson, IEMA, HfMDK Frankfurt

Programma line-up 2019: 

Componisten: 

A. Crespo Barba
Aart Strootman
Alène Moor
Amba Klapwijk
Aurélie Lierman
Aya Yoshida
Bart de Vrees
Bergrún Snæbjörnsdóttir
Berry van Berkum
Bianca Bongers
Boris Bezemer
Carlos Brito Dias
Clara Iannotta
David Dramm
David Ko
Diamanda La Berge
Dramm
Dimitri Geelhoed
Eda Er
Eddy Mariën
Elnaz Seyedi
Emile Frankel
Eric de Clercq
Felipe Waller
Fjóla Evans
Frieda Gustavs
Geert D'hollander
Genevieve Murphy
Gérard Grisey

Gerhard Stäbler 
Holly Harrison 
Huba de Graaff 
Iannis Xenakis 
Jacques Zafra 
Jasmina Avellanedas 
Jerzy Bielski 
Ji Youn Kang 
João Ceitil 
John Baker 
Jonás Bisquert 
Jose Sanchez-Verdu 
Julian Sarmiento 
Juriaan Grego 
Kate Moore 
Kaveh Vares 
Kelley Sheehan 
Lautaro Hochman Nuño 
Leonardo Marino 
Lisa Streich 
Louis Andriessen 
Malu Peeters 
Mári Mákó 
Martijn Comes 
Martijn Padding 
Martín Mayo 
Mátyás Wettl 
Michael Maierhof 
Michael Taplin 
Ned McGowan 
Nicholas Morrish 

Nikos Kokolakis 
Norman Symonds 
Peter Adriaansz 
Petra Strahovnik 
Philip Przybylo 
Rebekah Wilson 
Remy Siu 
Renata Sayakhova 
Rob Jones 
Samuel Penderbayne 
Sascha Thiele 
Scott Rubin 
Shin Kim 
Simon Løffler 
Simon Steen-Andersen 
Stefan Christian Bele 
Stefan Maier 
Sue Hye Kim 
Thierry Tidrow 
Thomas Power 
Tivon Rice 
Wilbert Bulsink 
Wilma Pistorius 
Wim Henderickx 
Yael Levy 
Yannis Kyriakides 
firáinn Hjálmarsson 
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Uitvoerenden: 

7090 
Anne La Berge 
Annelies Monseré 
Antoine Josselin 
Arezoo Rezvani 
Barking Fish 
Bec Plexus 
Brendan Faegre 
But What About 
CARMEN 
Catchpenny Ensemble 
Dewi de Vree 
Diamanda La Berge 
Dramm 
Dieter Vandoren 
Dieter Vandoren 
Eli Keszler 
Emma Evelein 
Ensemble Klang 
Ensemble Modelo62 
Ensemble Offspring 
Farid Sheek 
Futurists 
HHNOI 
IEMA-Ensemble 
Interbellum 

James Oesi 
Jan Fedinger 
Jasmín 
Jerzy Bielski 
Jo Caimo 
Julia Reidy 
Keren Levi 
Ketevan Roinishvili 
Kluster5 
Koen Boeijinga 
Kugoni Trio 
Liminale 
Louis D’Heudières 
Louis van der Mespel 
Lucas Vis 
Luwten 
M.E.S.H.
Maarten Vos
Madelon Hooykaas
Malgosia Fiebig
Maria Somerville
Mariska de Groot
Matteo Marangoni
Matthew Schoen
Maya Fridman
Merel Vercammen
Michela Amici
Musashi Baba

Nadar Ensemble 
Nadar Ensemble 
Nadia Struiwigh 
New European 
Ensemble 
Oceanic 
Panic Girl 
Paper Ensemble 
Patrizia Ruthensteiner 
PolyBand 
Rachel Palmer 
Ragnhild May 
Robin Coops 
Rosa Ensemble 
Saskia Lankhoorn 
Slagwerk Den Haag 
Stefan Maier 
Stephanie Pan 
Tatiana Matveeva 
The Water Trio 
Tom Sanderman 
upsammy 
Vicky Chow 
Vierdeux 
Vloeistof 
Yuri Shimaoka 
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MARKETING & COMMUNICATIE 

2019 was een jaar waarin Gaudeamus bestaande partnerships en marketing-

middelen consolideerde en verbeterde én experimenteerde met nieuwe wegen 
om een nieuw publiek te bereiken. Gaudeamus Muziekweek 2019 in getallen (ten 
opzichte van 2018): 

• Bezoekersaantallen met 7.528 50% gestegen t.o.v. 2018 (4.851)

• Totale verkoopomzet is met 16% gestegen van € 28.634 naar € 33.238

• Gemiddelde omzet per kaartkoper is verdubbeld naar € 29
• Kaartverkoop Gaudeamus Saturday Night is verdubbeld naar € 7.622, aantal 

bezoekers steeg met 50% naar 600
• 633 (69%) van de 922 kaartkopers betreft nieuw publiek en is goed voor 25% 

groei van de totale klantendatabase.

• Van het nieuwe publiek wordt 24% herhaalbezoeker

• Instagram-volgers met 50% gestegen van 917 naar 1.381

• Youtube-volgers met 25% gestegen van 391 naar 488

• Facebook-volgers met 15% gestegen van 3.647 naar 4.190

Publiek bij de openluchtvoorstelling Nocturne in European Waters aan de Weerdsluis. Foto: Anna van Kooij 

Kaartverkoop 
Hoewel de online kaartverkoop dit jaar later op gang kwam, werd dit tijdens het 
festival ruimschoots goedgemaakt en werd de doelstelling van € 32.500 omzet dit 
jaar overschreden. De strategie om bezoekers via laagdrempelig (gratis) programma 
aan Gaudeamus te binden als betalende kaartkoper heeft in combinatie tot een 
strenger vrijkaartenbeleid geleid tot een verdubbeling van de gemiddelde omzet per 
kaartkoper. Ook de inzet om nog meer nieuw publiek te bereiken met de 
programmering op zaterdagavond was succesvol: voor Gaudeamus Saturday Night 
zijn 600 kaarten verkocht, 200 meer dan vorig jaar en goed voor een ruime 
verdubbeling van inkomsten uit kaartverkoop deze avond, waarmee de groeiambitie 
van 25% ruim is overschreden. Het totaalaantal kortingskaarten gericht op nieuwe 
doelgroepen (jongeren tot 35, 
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studenten en U-pashouders) steeg ten opzichte van 2018 van 295 naar ruim 350. 
Net als vorig jaar was er voor relaties van Gaudeamus en van de optredende musici en 
componisten een relatiekorting als alternatief voor vrijkaarten. Langzaam maar zeker 
leidt het steeds strengere vrijkaartenbeleid ertoe dat het aantal vrijkaarten daalt ten 
gunste van het aantal betaalde kaarten. Ook draaiden we dit jaar een pilot met 
‘packagedeals’ waarin concertbezoek, hotel en diner als pakket afgenomen konden 
worden door professionals die het festival wilden bezoeken. Deze packagedeals en de 
variatie in passe-partouts zullen in 2020 verder doorontwikkeld worden. 

Publieksonderzoek 
Dankzij een samenwerking met onderzoeksbureau R2 Research waren er dit jaar 1,5 keer 
zoveel respondenten op het jaarlijkse publieksonderzoek. De respondenten geven het 
festival een gemiddelde waardering van 7.9. 76% geeft het festival zelfs een 8 of hoger. 
50% van de bezoekers geeft aan volgend jaar zeker weer te bezoeken, 32,5% 
waarschijnlijk. 1/3 van de respondenten geeft aan dit jaar voor het eerst het festival 
bezocht te hebben. Weer 1/3 daarvan zegt dat het festival zijn/haar verwachting 
overtrof. Een vijfde van de respondenten bezocht reeds vijf of meer edities. Een grote 
meerderheid (78%) komt naar het festival uit nieuwsgierigheid naar nieuwe muziek. De 
meeste respondenten bezochten tussen de 3 en 5 activiteiten tijdens de Gaudeamus 
Muziekweek. 
Inhoudelijk spreken de respondenten onder meer hun waardering uit voor de "enorme 
en inzet en enthousiasme [die] uit gaat van deze jonge mensen." Het festival wordt 
omschreven als "een essentieel festival voor muziek van nu" en een "veelzijdig festival dat 
als een van de weinigen 'moeilijke' klanken verbindt met zowel klanken van pioniers en 
oudgedienden als met moderne elektronicaklanken." 

De "fijne sfeer" wordt geroemd en een andere respondent zegt: 
"Gaudeamus is the 'only' festival where young composers can present their ideas, 
concepts, and compositions, performed by the best musicians/ensembles in the 
Netherlands. On the other hand, there is a 'crossover' of generations that enriches 
everyone: participants and the public. Therefore, I believe that Gaudeamus has achieved 
an unprecedented achievement for 75 years. Congratulations!" 
Ook werd begin 2019 telefonische diepte-interviews gevoerd met kleine focusgroep, 
gedestilleerd uit respondenten van het publieksonderzoek van 2018. Hierdoor kregen we 
een beter beeld van de beweegredenen van bezoekers, de manier waarop zij onze 
publiciteitsmiddelen gebruiken en de manier waarop zij het festival beleven. 
Vanaf volgend jaar zal het publieksonderzoek meer kwalitatief van aard zijn, waarbij we 
vooral willen vragen naar redenen van bezoek. De kwantitatieve data (feiten en cijfers) 
worden vanaf nu uitsluitend nog uit kaartverkoopdata gehaald. 

Databaseanalyse 
Sinds kort is er budget voor het uitvoeren van een database-analyse. Een investering die 
ertoe moet leiden dat meer omzet uit kaartkopers gegenereerd kan worden met 
factbased marketing. 
De analyse leert ons meer over onze bezoekers levert een betrouwbaarder beeld op dan 
kwantitatieve resultaten uit onze publieksenquêtes. De verwachting is dat dit een nog 
betere inzage geeft in het gedrag van bestaande bezoekers en heeft ook tot doel om de 
bestaande werkprocessen en structuren bij het verwerven en verwerken van onze 
bezoekersgegevens te verbeteren. Op termijn leidt dit tot een verbeterde 
klantendatabase, die geheel voldoet aan AVG. 
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De analyse van onze data betreft alle kaartverkoopgegevens van de Gaudeamus 

Muziekweek vanaf 5 en betreft kaarten die op naam zijn verkocht (alle transacties 

zonder naam zijn niet in de analyse meegenomen). Hieruit blijkt dat Gaudeamus ieder 
jaar een hoog percentage nieuwe bezoekers heeft, een fenomeen dat bekend is onder 
festivals. De doelstelling om nieuw publiekaan ons te binden, kan aan de hand van de 
analyse van onze kaartverkoopdata nu meetbaar gemaakt worden. Een mooi 
percentage van maar liefst 24% van de nieuwe kaartkopers uit 2017 heeft het festival 
binnen twee jaar (2018 en/of 2019) nogmaals bezocht. Gezien de korte periode van 5 
dagen per jaar dat het nieuwe publiek de kans heeft om ons nogmaals te bezoeken, zijn 
we erg trots op dit resultaat. Goed om te beseffen is dat de data-analyse alleen 
bezoekers betreft met een kaartverkoopacccount en daarom altijd in combinatie met 
kwalitatief bezoekersonderzoek moet worden geïnterpreteerd. 
Tegelijkertijd is gebleken dat een deel van onze marketingcijfers uit voorgaande jaren 
(gebaseerd op kwantitatief bezoekersonderzoek) niet gestaafd kan worden met data uit 
het kaartverkoopsysteem. Zo is het publieksbereik onder de doelgroep < 35 jaar een stuk 
lager dan de 30% die we in 2018 dachten te hebben bereikt. Ook is niet gelukt om de 
doelstelling van 15% groei van deze doelgroep te halen. Voor 2020 zal daarom de 
doelstelling met betrekking tot het bereik van deze doelgroep naar beneden worden 
bijgesteld. Desalniettemin levert de eerste data-analyse een aantal belangrijke inzichten 
op: naast de significante stijging in gemiddelde omzet per kaartkoper en de halvering 
van het aantal vrijkaarten is er sprake van een stabilisering van de bezoekfrequentie van 
2 concerten per kaartkoper. Dat een mooi begin, maar komende jaren wordt ingezet op 
meer concerten per festival. 

Partners 
Alle bij het festival betrokken partijen, ensembles en componisten kregen een 
promopakket toegestuurd, waarmee ze hun eigen achterban konden informeren over 
het festival. Net als in voorgaande jaren, werkte Gaudeamus ook in 2019 weer nauw 
samen met talloze partners in Utrecht, Nederland en daarbuiten op het gebied van 
marketing, communicatie en programmering. Prominente terugkerende partners waren 
onder meer TivoliVredenburg, de Stadsschouwburg Utrecht, Het Huis Utrecht en 
Asko|Schönberg. Nieuwe partners waren onder meer podiumcafé De Utrechter, de 
Stichting Utrecht Wereldmuziek en het Centraal Museum. 
Dankzij crosspromotie-afspraken met partijen als het Holland Festival, het Bimhuis, Le 
Guess Who?, Rewire Festival, STEIM en Spring werd bovendien het rondzingen van het 
festival verder aangewakkerd. 

Nieuw publiek 
Ook werd voor het eerst samengewerkt met We Are Public. Dit platform voor de 
bevordering van hoogwaardig cultureel bezoek breidde zijn activiteiten begin 2019 voor 
het eerst uit naar Utrecht. Vier programma's tijdens het festival werden aangeboden 
aan de leden van WAP. Dit leidde tot 116 bezoekers, die het festival zonder WAP 
waarschijnlijk niet bezocht hadden. 
Een jonger publiek werd bereikt door een geïntensiveerdere samenwerking met online 
radioplatform Stranded FM rondom de Gaudeamus Saturday Night, en een een nieuwe 
samenwerking met de kort voor het festival opgerichte organisatie Synthese. Met 
Stranded FM werd een nieuwe visuele identiteit vormgegeven voor de Saturday Night, 
waarmee vanuit de bestaande huisstijl van de Gaudeamus Muziekweek 2019 een brug 
werd geslagen naar een jonger publiek, dat gewend is aan rauwere, verrassendere 
vormgevingsstijlen. Ook werd een socialmediacampagne opgezet met Stranded FM en 
twee verschillende online radioshows (waaronder een middagvullende) met artiesten uit 
het programma gemaakt. 
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Online marketing 
Op social media groeide het bereik van Gaudeamus in 2019 aanzienlijk. Door gebruik te 
maken van een mix van hoge kwaliteit foto's en video's en spontane kijkjes tijdens het 
festival en de voorbereiding ervan via media als Instagram Stories, werden meer virtuele 
bezoekers en volgers dan ooit bereikt. Hiervoor werd, naast de inzet van het eigen team 
en de voortdurende samenwerkingen met het professionele videobedrijf ConcertoMedia, 
in 2019 voor het eerst samengewerkt met een klein team van net afgestudeerde 
videomakers, die op een fly-on-the-wall-manier de sfeer van het festival vastlegden. In 
2020 is het plan om dit experiment verder uit te breiden, door in een vroeger stadium 
contentmakers te betrekken bij het festival. 
Als alternatief voor dure printadvertenties en gerichte bannercampagnes, werd dit jaar 
voor het eerst gebruik gemaakt van betaalde advertenties in het Google Display-
netwerk en een prerollcampagne op YouTube. Dit leidde tot bijna drie keer zoveel 
website bezoeken in de periode van half augustus tot half september dan in 2017 (de 
meting van 2018 was gecorrumpeerd doordat bezoekers die niet alle cookies hadden 
toegestaan niet werden meegeteld). Ook dit is een eerste verkenning geweest, die in 
2020 gestroomlijnd moet worden zodat de toename van bezoekers ook tot een hogere 
conversie zal leiden. 

Bezoekers tijdens de Gaudeamus Saturday Night in TivoliVredenburg. Foto: Anna van Kooij 

Middelen 
Naar aanleiding van van de telefonische diepte-interviews met een kleine focusgroep 
van bezoekers, werd dit jaar besloten om een andere invulling te geven aan de fysieke 
promotiemiddelen. Het programmaboek werd teruggebracht naar een overzicht van 
programmahighlights en de bezoeker werd voor het gehele programmaoverzicht 
verwezen naar de website; een gevolg van het gegeven dat de bezoekers aangaven 
sowieso het programmaboek vooral als geheugensteuntje te gebruiken om te website te 
bezoeken. Ook werd naar aanleiding van de gesprekken geïnvesteerd in de kwaliteit van 
de programmatoelichtingen, die de bezoekers erg bleken te waarderen. Een format werd 
ontwikkeld waardoor de toelichtingen zich beter lenen om naar huis te nemen en te 
bewaren. 
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Toegankelijkheid 
In 2019 is begonnen met het vergroten van de accessibility van de concerten en de 
website. Per locatie werd in kaart gebracht (en op de website getoond) hoe toegankelijk 
ze was voor bezoekers in een rolstoel of met een visuele of gehoorbeperking. Ook 
werden diverse aanpassingen gemaakt aan de bouw en de werking van de website, om 
deze gebruiksvriendelijker 

Free Publicity 
Met een kleine 60 publicaties, goed voor een bereik van 6.254.232 en een totale 
advertentiewaarde van meer dan €  195.000, bereikte de Muziekweek in 2019 een mooi 
persresultaat. Opvallend is dat de aandacht vanuit de media meer en meer uitgaat naar 
de breedte van het festival. Met onder meer artikelen en recensies in landelijke 
dagbladen en in nieuwe muziek gespecialiseerde blogs, maar ook recensies in Dans 
Magazine en het jazz magazine Jazzenzo . 
In aanloop naar het festival, leidde de samenwerking met Synthese tot aandacht in 
lokale pers, met artikelen in onder meer De Utrechtse Internet Courant en 
3VOOR12/Utrecht. Op laatstgenoemde verscheen een uitgebreide recensie met als titel 
“Gaudeamus Saturday Night laat zijn veelzijdigheid zien”  waarin de recensent opmerkte hoe 
het publiek ademloos naar de uiteenlopende concerten luisterde. En: "Er waren genoeg 
geluiden om je hoofd nog dagenlang mee te vullen, mede dankzij een strak 
deelprogramma gecureerd door Stranded FM." 
(https://3voor12.vpro.nl/lokaal/utrecht/artikelen/overzicht/2019/september/Gaudeamus
-Saturday-Night.html )
In de UitAgenda Utrecht verscheen een drie pagina tellend artikel waarin de lezer door
auteur Jan Nieuwenhuis wordt meegenomen in zijn liefde voor zijn favoriete festival:
“altijd word ik als bezoeker weer verrast. Er staan weinig gevestigde namen op het programma,

maar juist die onbekendheid maakt het festival zo leuk. Je maakt kennis met componisten en

muzikanten die continu op zoek zijn naar nieuwe klanken.”

Veel landelijke aandacht dit jaar voor muziekpionier Aart Strootman. Zijn ensemblewerk
Shambling emerge - after after party  waarmee hij in 2017 de Gaudeamus Award won, bleek
goed voor nog een tweede gerenommeerde componistenprijs: tijdens Gaudeamus
Muziekweek 2019 kreeg Strootman de Matthijs Vermeulenprijs voor de beste compositie
van 2017/2018. Daarnaast ging zijn nieuwe stuk W.A.L.L , dat hij schreef in opdracht van
Gaudeamus, voor een zelfgebouwde marimba van 2 bij 6 meter, in première tijdens het
openingsconcert van de Gaudeamus Muziekweek. Diverse interviews met de
prijswinnende componist verschenen in o.a. Trouw en het Parool, NRC en een lovende
recensie in de Volkskrant van 6 september: “W.A.L.L is een stuk vol buitenissige klanken,

industrial in zijn intelligentste verschijningsvorm.”

Ook was Strootman te gast in Nieuws en Co op NPO Radio 1:
https://www.nporadio1.nl/nieuwsen-co/onderwerpen/509784-zweten-in-het-
oefenhok-componist-en-instrumentenbouweraart?
fbclid=IwAR1FzY8D2rnAkQ5yHFA_TzSdt6dzQtlAID3ZGAbVMsAjYZaJtY5mPWteUG4
Gaudeamus Muziekweek ontving 4 sterren in NRC Handelsblad van 10 september:

“muzikaal apenkooien voor gevorderden, op hoog tempo en vol overgave.”
Muziekjournalist Thea Derks interviewde jonge muziekpioniers en bezocht het festival.

Dit leverde een mooie serie online artikelen  op. Uit haar slotbeschouwing over het
festival op Cultuurpers schreef de in hedendaags muziek gespecialiseerde musicoloog:
“Sheehans verbaasde reactie is al net zo hartverwarmend als de aanwezigheid van onze minister

voor cultuur. Een boodschap aan aanstormende componisten en alle kunstenaars: jullie doen

ertoe! Zo vormde de prijsuitreiking op acht september een mooie kers op de taart van een
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gevarieerd festival. Een scala aan grensoverschrijdende producties waaierde uit over de stad 

Utrecht. – Van festivalcentrum TivoliVredenburg tot Kunstruimte Kuub en van Theater Kikker tot 

Centraal Museum en Nicolaïkerk. Er waren bovendien gratis toegankelijke buitenoptredens aan de 

Neude en de Weerdsluis.”  (https://cultureelpersbureau.nl/2019/09/wie-zeiook-alweer-
dat-moderne-muziek-humorloos-en-cerebraal-was-amerikaanse-kelley-sheehanwint-
in-muziekweek-vol-humor-en-bespiegeling/ ) 

Internationale pers 
De aanwezigheid van journalisten uit o.a. Italië en Duitsland levert een mooie publicaties 
op in o.a. The Walkman Magazine , Positionen, Musiktexte en Deutschlandfunk (laatste 
drie nog te verschijnen). 

Radio 
Ook dit jaar werd het openingsconcert live uitgezonden tijdens het NTR avondconcert 
op NPORadio 4: https://www.nporadio4.nl/avondconcert/uitzendingen/624227:2019-
09-04-avondconcert
In aanloop naar het festival maakte VPRO Vrije Geluiden een zestal video-interviews
met verschillende jonge componisten, gepubliceerd op de homepage van Radio4:
https://www.nporadio4.nl/vrijegeluiden/nieuws/3535-gaudeamus-kelley-sheehan
Ook was jurylid en componist Yannis Kyriakides te gast in de studio van Vrije Geluiden op
zaterdag 31 augustus: https://www.nporadio4.nl/vrijegeluiden/nieuws/3488-componist-
yanniskyriakides-jurylid-gaudeamus-prijs
Programmeur Martijn Buser was te gast in uitzendingen van Concertzender en in de
uitzending van Podium op 4 september:
https://www.nporadio4.nl/fragmenten/audio/327147-martijnbuser-over-gaudeamus
Vrije Geluiden verzorgde een live uitzending vanaf Gaudeamus Saturday Night met

bijzondere aandacht voor Aart Strootman, Merel Vercammen en Maya Fridman.

Catching Cultures Orchestra. Foto: Anna van Kooij 
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RELATIES & DEVELOPMENT 
Het relatiemanagement en de developmentstrategie rondom Gaudeamus Muziekweek 
2019 stond geheel in het teken van het jubileum in 2020. Voor de viering van 75 jaar 
Gaudeamus worden nieuwe private middelen gezocht voor specifieke activiteiten 
rondom jubileum. Het festival in 2019 is de start geweest van een wervingscampagne 
waarin het thema 75 jaar Gaudeamus wordt gebruikt als activatie. Primaire doel is 
aandacht genereren voor het jubileum in 2020 onder bestaand publiek en kaartkopers, 
zodat iedere bezoeker van het festival en de website op de hoogte raakt van het 
aanstaande jubileum in 2020. 

Strategie & Doelstellingen 
In 2017 is begonnen de relatie met bestaande en nieuwe donateurs te versterken. Er zijn 
hiervoor uren vrijgemaakt voor de nieuwe functie van development. De eerste jaren ligt 
de focus op particuliere donaties en het onderhouden van bestaande en nieuwe relaties 
met individuen én private fondsen. In de eerste fase wordt vooral geïnvesteerd, zowel in 
tijd (research, opvolgen leads, etc.) als geld (campagnes & activiteiten). Desalniettemin 
heeft de focus op development in 2017 geleid tot een significante groei van de inkomsten 
uit particuliere donaties. 
In 2017 was ruim 3% van de eigen inkomsten van Gaudeamus afkomstig uit Development 
(particuliere donaties). Sindsdien zijn mooie resultaten geboekt, waaronder een legaat 
en het aanwijzen van Gaudeamus als erfgenaam in het testament van een van onze 
major donors. Doelstelling is om de eigen inkomsten stapsgewijs vergroot met 1-2% per 
jaar tot 8% in 2020. 
De komende jaren wordt verder gebouwd aan het onderhouden van relaties met 
bestaande en nieuwe partners, zowel fondsen, bedrijven als particulieren. Hiervoor is een 
developmentstrategie opgesteld voor de komende vijf jaar, met als doel tijdens en na het 
75-jarig jubileum bestaande en nieuwe donateurs, bedrijven en fondsen langdurig aan 

Gaudeamus te verbinden.

Terugblik activiteiten 2019 
Begin 2019 is er door de medewerker development een workshopserie friend- & 
fundraising gevolgd, gegeven door Charistar i.s.m. het K.F. Heinfonds. Tijdens deze 
workshops (tussen februari en mei) zijn o.a. een relatieontwikkelingsplan en Case for 
support voor het 75-jarig jubileum ontwikkeld. Daarnaast zijn de huidige geefstructuur 
en bestaande vriendenvoordelen onder de loep genomen. 
Er is in mei een kwalitatief onderzoek gedaan naar bestaande donateurs (Vrienden en 
Ambassadeurs). Hierbij zijn alle Vrienden per mail en telefonisch benaderd. Op basis van 
deze gesprekken is de informatie op de website aangepast: gaudeamus.nl/wordvriend 
In een aantal gevallen gaven de gesprekken voldoende aanleiding voor een nieuw 
donatievoorstel op maat. 

Enkele quotes uit interviews met Vrienden: 
“Als liefhebber van vernieuwende muziek vind ik dat Gaudeamus moet bestaan” 

“Ik ondersteun graag initiatieven die nieuwe muziek bevorderen, Gaudeamus bij uitstek” 

“Gaudeamus geeft jonge mensen kansen om zich te ontwikkelen en dat is ontzettend belangrijk” 

“Omdat ik het werk van Gaudeamus zeer belangrijk vind. Componisten behoeven geen stimulans 

om tot werken te komen. Maar wel behoren ze door uitvoerenden en publiek gehonoreerd te 

worden. Jullie brengen deze groepen bij elkaar. En zorgen voor podia. Hulde!” 

“Wil je ontwikkeling hebben in muziek, dan moet nieuwe muziek gespeeld worden” 

“Gaudeamus moet gesteund worden, want daar hoor je de nieuwste muziek als eerste” 

“Het is voor ontwikkeling van nieuwe muziek zo waanzinnig belangrijk is dat Gaudeamus er is” 



30	

; 
; 
; 
;;;;;;;;; 

Campagne Jubileum: doe mee, geef €75 
‘In 2020 klinken we op 75 jaar muziekpioniers’, zo luidt de payoff van de campagne voor 
het 75-jarig jubileum van Gaudeamus. In het programmaboek was aandacht voor het 
jubileum met een volledige spread vol wetenswaardigheden over de 
ontstaansgeschiedenis van Gaudeamus. Bij het versturen van het programmaboek is 
een flyer ingestoken met een wervende oproep om eenmalig €  75 te doneren. Vanaf 
twee weken voor het festival verschijnt er op de website een pop-up waarmee 
bezoekers naar de jubileumpagina worden geleid en waar ook direct kan worden 
gedoneerd: www.gaudeamus75.nl Tijdens het festival werd het jubileum aangekondig 
met o.a. flyers, rolbanieren en op videoschermen. In het welkomstwoord voorafgaand 
aan concerten werd ook stilgestaan bij het jubileumjaar in 2020. 

Vriendenbalie 
Tijdens het festival zijn twee bestaande donateurs als ambassadeur van Gaudeamus 
betrokken geweest bij de werving van nieuwe vrienden. Rondom geselecteerde 
concerten waren zij aanwezig om contact te leggen met bestaande en nieuwe 
donateurs en verstrekten desgewenst meer informative over de donatiemogelijkheden 
en eventuele belastingvoordelen. Alle (nieuwe) donateurs van Gaudeamus kregen een 
button waarmee ze bij hun bezoek aan concerten zichtbaar zijn als Vriend van 
Gaudeamus. 

Events 
Voor en tijdens Gaudeamus Muziekweek 9 zijn een aantal speciale activiteiten 
georganiseerd voor bestaande en potentiële donateurs. Alle Vrienden van Gaudeamus 
zijn persoonlijk uitgenodigd voor de opening van het festival in TivoliVredenburg. 
Daarnaast is een select gezelschap (potentiële) major donors uitgenodigd voor een 
exclusieve première van Alles is rond, de video-installatie van Madelon Hooykaas en 
Louis Andriessen in aanwezigheid van beide kunstenaars en de directeur van het 
Centraal Museum, Bart Rutten. Tijdens het festival hebben bestaande partners en 
sponsors exposure gekregen op o.a. videowalls in en buiten de concertzalen, 
programmatoelichtingen en in de nieuwsbrieven. De Vrienden van Gaudeamus die hier 
prijs op stelden hebben naamsvermelding in het programmaboek gekregen. 
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Sinds Gaudeamus in Utrecht is gevestigd, zijn de banden aangehaald met de Stichting 
Walter Maashuis in Bilthoven. In deze villa, Huize Gaudeamus, is de stichting opgericht 
door Walter Maas. Net als voorgaande jaren zijn we de week voorafgaand aan het 
festival te gast op de maandelijkse Huisvriendenavond eind augustus met een 
programma rondom hedendaagse muziek. Vorig jaar gaf Thea Derks een cursus e en 

e eeuwse muziek en dit jaar was componist des vaderlands Calliope Tsoupaki te gast 
voor een zogenaamde 'fire side chat'. Gaudeamus gaf voorafgaand aan het informele 
vraaggesprek met de componist een presentatie over het aanstaande jubileum. 

Resultaten 
Op moment van schrijven van dit verslag zijn er  eenmalige donaties gedaan voor het 

jubileum en zijn er 2 nieuwe Vrienden aangemeld. Dit resultaat blijft vooralsnog ver 
achter bij de ambitie van 50 nieuwe particuliere donateurs in 2019 aan Gaudeamus te 
verbinden. Kanttekening die hierbij geplaatst dient te worden is dat de 
wervingscampagne voor 75 jaar Gaudeamus in 2020 nog in volle gang is. Op 4 
november 2019 wordt er een direct mailing verstuurd naar een bezoekersselectie met de 
mogelijkheid om eenmalig € 75 te doneren voor het jubileum. Op precies deze dag, 4 
november, in 1945 werd het allereerste concert georganiseerd door oprichter Walter 
Maas in Huize Gaudeamus. In december wordt dit gevolg door een postmailing aan alle 
bestaande donateurs waarin wordt gevraagd om een extra donatie voor 2020. 

Geef een toegift 
Gaudeamus vraagt met het project 'Geef een Toegift' het publiek om een ticket te 
kopen voor een ander die niet de financiële middelen heeft om zelf een kaartje te kopen. 
Naast de Armoedecoalitie werkt Gaudeamus dit jaar ook samen met de 
Tussenvoorziening, een organisatie die hulp biedt aan de meest kwetsbare mensen in de 
samenleving. Ze helpen de dak- en thuisloze mensen in de stad Utrecht en in de regio 
en bieden onderdak en een thuiskomen. Samen met de Tussenvoorziening organiseert 
Gaudeamus een festivalbezoek, zodat ook deze kwetsbare groep mensen kan genieten 
van kunst en cultuur. Samen met onze sociaalmaatschappelijke partners zorgen we 
ervoor dat de tickets goed terecht komen. Dit jaar hebben we 10 kaarten kunnen 
weggeven voor Gaudeamus Saturday Night. 

“Wat een sympathiek initiatief. Hulde!” - Reactie van een van de donateurs aan 'Geef een toegift' 
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INTERNATIONAAL

Ulysses Network. 
Meerdere activiteiten van het festival Gaudeamus Muziekweek zijn ontwikkeld binnen 
het Europese kader van het Ulysses Network. Dit netwerk stelt zichzelf ten doel om 
jonge makers in het hedendaagse muziekveld te steunen en te promoten. Gaudeamus 
Muziekweek is actieve en vaste partner binnen dit netwerk, dat voor de jaren 2016 t/m 
2020 een Europese subsidie binnenhaalde om nieuwe samenwerkingsprojecten op te 
kunnen zetten (voor de periode 2012-2016 was ook al Europese subsidie voor dit netwerk 
verkregen). De jonge musici van IEMA – International Ensemble Modern Academy 
traden op 6 september op in de Grote Zaal van TivoliVredenburg met 
opdrachtcomposities van Leonardo Marino, Michael Taplin, Bianca Bongers en Elnaz 
Seyedi. In dit project zaten eerdere werksessies in mei en herhaling van het concert op 23 
september in Frankfurt. Daarnaast werd een aantal componisten en musici de kans 
geboden om op diverse plekken in Europa deel te nemen aan activiteiten van de leden 
van het netwerk1: zo kon Jacques Zafra een nieuw werk voor ensemble-in-residence 
Catchpenny schrijven met een uitvoering op 6 september tijdens de Gaudeamus 
Muziekweek. Het symposium “Opportunities for composers in a changing cosmopolitan 
world” was een vervolg op het succesvolle symposium van 2018.  
Het Ulysses Network vergaderde in 2019 drie maal: 19-22 februari in Graz, 28-29 mei in 
Parijs en 17-19 september in Oslo, mede om een nieuwe aanvraag voor te bereiden voor 
de periode 2020-2024. 

FACE – Festival All iance of Contemporary music festivals in Europe.  
In 2019 werd door o.a. Ars Musica (Brussel), Gaudeamus, Acht Brücken Festival (Keulen) 
en Accademia Chigiana (Siena) een nieuw Europees netwerk van nieuwe-muziek-
festivals opgericht. Er werd uitgebreid van gedachten gewisseld over vormen van 
samenwerking, expertise-uitwisseling va publieksonderzoek en –benadering. 
Vergaderingen vonden plaats 15-16 februari in Brussel, 30 april in Keulen, 6-7 september 
tijdens de Gaudeamus Muziekweek. 

Overige internationale activiteiten: 

- In coproductie met LoxosConcept in Matera (Italië; Europese Culturele Hoofdstad
2019) werd RAUMKLANG van Zeno van den Broek en Robin Koek, dat in 2018 bij
Gaudeamus zijn eerste try-out had, verder in een residentie-periode uitgewerkt
en in het prachtige klooster van het naastgelegen Montescaglioso opgebouwd en
op 30 en 31 augustus gepresenteerd; zie ook https://vimeo.com/363098930

- Enkele weken na de Gaudeamus Muziekweek vond in het kader van de
uitwisseling met de Korean Composers Association een concert plaats in Seoul
met de werken Reiken en Surrrounded by Air – Appearance II van Bianca Bongers en
Short Histories on Nothing van Martijn Padding. Bianca Bongers was hierbij
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aanwezig en gaf ook een workshop “My visual composing” voor 
compositiestudenten. Hieraan voorafgaand was er een uitzending op de 
Koreaanse radio met composities van hun beide. Ook in 2020 wordt de 
uitwisseling voortgezet. 

- Internationale Studienwoche für zeitgenössische Musik in Lüneburg (Duitsland): 6
elektronische werken van jonge Nederlandse componisten van HKU Muziek &
Technologie: Jaap van Hamond – Turion / Decussation, Roel Weerdenburg – Sinold,
Paul Dekker – Homage to Schoonhoven, Arthur van Spanjen – Cold, David Ko –
13childrenrushdownastreet, Frieda Gustavs – Spiegelgasse.

- Huddersfield Contemporary Music Festival, U.K., 19 november: Slagwerk Den
Haag en 4 el.gitaristen: W.A.L.L. van Aart Strootman

- Huddersfield Contemporary Music Festival, U.K., 21 november: James Oesi –
contrabas: programma met nieuwe werken van Boris Bezemer, Crespo Barba,
Thomas Power en Aya Yoshida die in opdracht van Gaudeamus en November
Music verstrekt warden.

- Huddersfield Contemporary Music Festival, U.K., 21 november: Maya Fridman –
cello:Canti d’Inizio e Fine van Maxim Shalygin

Henk Heuvelmans was in 2019: 
• Uitgenodigd door Loxos Concept en Matera 2019 Open Future, voor deelname

(incl. selectiecommissie) aan festival In Vitro Artificial Sonification in Matera,
Italië, 20-23 september

• Uitgenodigd feestrede tijdens concerten die ter ere van Gerhard Staebler’s 70e

verjaardag georganiseerd waren in Keulen
• Uitgenodigd door de Canada Council voor deelname aan het Modulus Festival in

Vancouver, Canada, en aan een bijeenkomst van festival-directeuren uit Europa,
Amerika, Australië, Nederland en Canada

• Uitgenodigd door het festival New Electronic Music in Wroclaw, Polen, 23-25 mei
• Uitgenodigd voor deelname aan het “Symposium zur Ensemblelandschaft in der

aktuellen Musik” dat op 20 november door Ensemble Modern georganiseerd werd
in Frankfurt, Duitsland

• Uitgenodigd naar Transit festival te Leuven, België 19-20 oktober

Martijn Buser was in 2019: 
• Uitgenodigd door de Canada Council voor deelname aan het Modulus Festival in

Vancouver, Canada, en aan een bijeenkomst van festival-directeuren uit Europa,
Amerika, Australië, Nederland en Canada
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NATIONAAL  

Nieuw Makers 

Respectievelijk sinds tweede helft 2016 en voorjaar 2017 hadGaudeamus twee jonge 
componisten in-residence: Thanasis Deligiannis en Jerzy Bielski. Met financiële steun uit 
o.a. de Nieuwe Makers regeling van het Fonds Podiumkunsten helpt Gaudeamus deze
componisten zich verder te ontwikkelen, o.a. door koppeling aan een aantal coaches en
adviseurs uit het internationale veld, en begeleiding in enkele producties. Thanasis
Deligiannis bracht studiebezoeken aan diverse festivals en werkte in 2019 verder aan de
realisatie van zijn productie “Re-“ waarvan de slotpreseentatie plaats vond tijdens
SPRING in mei 2019.
Jerzy Bielski kreeg o.a. coaching van Jennifer Walshe en werkte in 2019 verder aan de
ontwikkeling van een uiteindelijk groots muziektheaterwerk Zamenhof: Breaking the Codes
dat in 2019 in première ging tijdens de Gaudeamus Muziekweek en in diezelfde periode
herhaald werd in Kelmis (België) in het kader van het Meakusma festival, en op 12 januari
2020 in Muziekgebouw aan ’t IJ. Het werk staat ook geprogrammeerd in het festival
Warsaw Autumn, 19 september 2020 in Polen.

Concertserie 

Ten behoeve van de continuïteit van het aanbod van nieuwe muziek in de stad wordt 
een reeks concerten georganiseerd door Gaudeamus in samenwerking met Muziekhuis 
Utrecht, Stichting PUMP en een aantal andere Utrechtse partners. De serie bestaat uit: 
• Gaudeamus Sessies: een laag-drempelige podium om jong talent een kans te geven of

om try-outs te geven van nieuwe producties (vaak van masterstudenten of net
afgestudeerden van conservatoria of HKU Muziek & Technologie) of voortgang te
tonen van wat er in residenties ontwikkeld wordt. De Sessies hebben een informele
sfeer en vinden plaats in Muziekhuis Utrecht.

• concerten in Kunstruimte KuuB (een serie concerten door solisten, in de intieme sfeer
van deze galerie),

• de concertserie Club Fluxus, die i.s.m. TivoliVredenburg in seizoen 2018/2019 gestart
werd en inmiddels het derde seizoen ingaat in 2020/2021

• coproducties met andere organisaties zoals festival Spring, festival Le Guess Who?,
HKU Muziek & Technologie, e.a..

Financiële steun voor de serie werd gevonden bij Gemeente Utrecht en via Stichting 
PUMP ook het Fonds Podiumkusten; de praktische organisatie van de concerten is in 
handen van Gaudeamus. Vaak vinden repetities voor in deze serie gepresenteerde 
projecten plaats in Muziekhuis Utrecht. De serie trok 2100 bezoekers.

De reeks bestond in 2019 uit de volgende concerten: 

- 13 januari: Museum Speelklok: disklavier-werken van o.a. Robert van Heumen,
Danny de Graan en Felipe Noriega

- 9 februari: Gaudeamus Sessies #21: Flora Koenen met Meditation, Yael Levy en
Nikos Kokolakis (Ensemble Catchpenny) met nieuw werk en ensemble The Hair

- 28 februari, Kunstruimte KuuB: saxofonist Tom Sanderman met werken van o.a.
Louis Andriessen, Anthony Fiumara, Kate Moore, Aart Strootman en Remy
Alexander
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- 14 maart: Club Fluxus: But what about, met werk van Aurelie Lierman
- 4 april: Kunstruimte KuuB: Disturbing Light van Rieteke Hölscher en Wim Janssen
- 13 april: Gaudeamus Sessies #22: Oorspel van Wilbert Bulsink door Rosa Ensemble,

werken van o.a. Vanessa Lann en Juan Felipe Waller door pianiste Nadezda
Filippova

- 18 april: Club Fluxus: Ensemble Oerknal met werken van Giulia Lorusso, Michelle
Lou, Clara Iannotta, Jürg Frey

- 10 mei: Club Fluxus: el.gitaarensemble Zwerm en gitarist Fred Frith, met 5x

Averechts: gecomponeerd en geïmproviseerd werk van Zwerm en Frith
- 8 mei: Muziekhuis Utrecht: open dag in samenwerking met Stichting Conlon, met

werken van Boris Bezemer, Yi Youn Kang en Christina Oorebeek
- 24 mei: SPRING Performing Arts Festival: Thanasis Deligiannis sloot zijn Nieuwe

Makers traject bij Gaudeamus af met de première van zijn muziektheaterwerk
re-(2nd draft)

- 1 juni: Gaudeamus Sessies #23: Gagi Petrovic & Trash Panda Collective speelden
Overcome van Gagi Petrovic; Merel Vercammen – viool en Maya Fridman – cello
improviseerden samen, en Maya Fridman speelde werk van Lou Reed en Fjola
Evans

- 21 oktober: Nicolaïkerk: Cathedral Mobile door organist Jacob Lekkerkerker, m.m.v.
Gareth Davis, Oene van Geel en Alfredo Genovesi

- 31 oktober: Kunstruimte KuuB: Germaine Sijstermans Ensemble
- 9 november: Le Guess Who?: The Burning van Ivan Vukosavljevic (opdracht van

Gaudeamus) door Ensemble Klang (herhaling in Korzo tijdens het festival Musical
Utopias 20-21 december), en Aeaea door Patrick Higgins en Nicolas Jaar

- 14 november: Club Fluxus: Perforator Performania
- 28 november: Kunstruimte KuuB: Accordeonist Vincent van Amsterdam met

werken van Daan Manneke, Bianca Bongers, Heather Pinkham, Merijn Bisschops,
Christiaan Richter

- 19 december: Kunstruimte KuuB: diverse muzikanten van BUI – Bevordering
Utrechtse Improvisatie

- 21 december: Muziekhuis Utrecht: slotpresentatie van disklavier-residentie i.s.m.
Stichting Conlon, met nieuwe werken van Ernst van der Loo, Roche van Tiddens,
Chonglian Yu en Adam Lukawski

Andere activiteiten: 

- Arthur Wagenaar’s werk Close call is in 2019 sinds de première bij Gaudeamus in
2017 maar liefst 22 keer uitgevoerd voor en met leerlingen op scholen van
Groningen tot Den Bosch en Meppel tot Papendrecht.

- De Gaudeamus-productie Koerikoeloem van Miranda Driessen stond in 2019 nog
op 11 augustus bij Zomer Op Schokland, 21 september in het Natuurbelevings-
centrum De Oostvaarders en 18 oktober in de St.Pieterskerk te Utrecht. In 2020
staan nog uitvoeringen gepland in mei in de Oosterkerk Amsterdam en op Oerol
van 12 t/m 20 juni.

- De Polyband van Jasper Stadhouders ging op tournee met een nieuwe
avondvullende compositie (opdracht Gaudeamus): 20-21 december in Korzo
tijdens het festival Musical Utopias; 22 januari 2020 in het BIM-huis in Amsterdam
tijdens het Why Not festival, en in augustus naar het A l’Arme festival in Berlijn en
verder in het najaar staan optredens in optie in Vancouver en Montreal.

- Tijdens het Culture Unlimited Festival voerden het New European Ensemble,
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Vocaal Ensemble Consorte, Under the Surface en het trio Sayeroshan op 11 
december in Den Haag en 20 december in Rotterdam werken uit van Wassim 
Ibrahim, Kareem Roustom, Kinan Abou-afach, Keveh Fares (een opdracht van 
Gaudeamus) 

- Op 8 november werd tijdens November Music in ’s Hertogenbosch W.A.L.L van
Aart Strootman herhaald

- Op 15 augustus en op 9 november herhaalde contrabassist James Oesi op resp.
het Grachtenfestival in Amsterdam en November Music in ’s Hertogenbosch zijn
programma Nieuwe Noten met nieuwe werken van Adrian Crespo, Aya Yoshida,
Thomas Power en Boris Bezemer

Gaudeamus is lid van het Utrechts Festival Overleg, het Utrechts Muziek Overleg, de 
landelijke Vereniging Podiumkunstenfestivals, Kunsten92, en Aanjager binnen PACT 
Utrecht. 

Henk Heuvelmans: 
• Was uitgenodigd voor Buma Cultuur voor een presentatie en deelname aan een

panel tijdens de New Music Meeting op 8 november bij November Music in Den
Bosch

• Was uitgenodigd voor speeddates met congresdeelnemers tijdens Operadagen
Rotterdam 21 mei

• Bekleedde diverse bestuursfuncties (zie blz.37)

Martijn Buser: 
• is co-curator van het Rewire festival in Den Haag
• is Verkenner in de commissie Fast Forward van Fonds Podiumkunsten
• Bekleedde diverse bestuursfuncties (zie blz.37)
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FINANCIËN 

De Gaudeamus Muziekweek werd mede mogelijk gemaakt door financiële steun van 
Gemeente Utrecht, het Fonds Podiumkunsten, Provincie Utrecht, de Europese 
Commissie, Fonds 21, Prins Bernhard Cultuurfonds, Buma Cultuur, Fentener van 
Vlissingen Fonds, K.F. Hein Fonds, Dioraphte, Dutch Performing Arts, Elise Mathilde 
Fonds, Stichting Utrecht Wereldmuziek. 
Andere bronnen van inkomsten waren daarnaast o.a. 
- coproductiebijdragen van partners
- recette uit kaartverkoop
- bijdragen van Vrienden en Ambassadeurs van Gaudeamus Muziekweek
- advertentieverkoop in het programmaboekje
- opbrengsten uit verkoop merchandise
- eenmalige donaties via de website
- inschrijfgeld voor de Gaudeamus Award 2019
Vanzelfsprekend zijn ook veel projecten tot stand gekomen door de nauwe
samenwerking met een groot aantal partners, waarbij een breed palet van essentiële
productiezaken in-kind gratis of goedkoper gerealiseerd kon worden; zoals zaalhuur bij
TivoliVredenburg, Het Huis Utrecht, Stadsschouwburg Utrecht, gedeelde compositie-
opdrachten, gedeelde honorering van musici, ter beschikkingstelling van material enz.
Een overzicht van al die partners staat op onze website.
Tevens ontving Gaudeamus subsidie van Fonds Podiumkunsten voor een reeks
compositie-opdrachten, subsidie uit de zgn. 2P-regeling van dit fonds t.b.v. de
coproductie van W.A.L.L van Aart Strootman en uit de Nieuwe Maker regeling t.b.v. Jerzy
Bielski en Thanasis Deligiannis. Er was subsidie t.b.v. de productie van Jerzy Bielski van
het Amsterdams Fonds voor de Kunst.
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BIJLAGEN 

PROFIELSCHETS en (NEVEN)FUNCTIES van het BESTUUR 

1. DE AARD EN DE OMVANG VAN DE STICHTING
De Stichting Gaudeamus Muziekweek is een betrekkelijk kleine organisatie met een
grote internationale uitstraling. Er wordt gewerkt met een klein team medewerkers. De
activiteiten van de stichting richten zich op jonge makers in een internationaal veld maar
vanuit een sterke lokale en nationale positie. De organisatie moet daarom enerzijds zelf
goed zicht hebben op inhoudelijke ontwikkelingen en daarnaar handelen, en anderzijds
erkenning van zijn positie door partners en andere organisaties bewerkstelligen.
Voor realisatie van zijn activiteiten is de organisatie afhankelijk van structurele financiële
steun van locale en landelijke overheden en van incidentele bijdragen van private
fondsen.

2. DE GEWENSTE SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
Gaudeamus Muziekweek is een stichting met bestuur en directie. Bestuur en directive
willen de aan hen toegekende taken verantwoord vervullen krachtens de wet, de Code
Cultural
Governance en overige regelgeving en gedragscodes. De organisatie zoekt daarom een
goede  balans tussen nationaliteiten, geslacht, leeftijd, ervaring en achtergrond van de
individuele leden van het bestuur
Om de organisatie bij de uitvoering van zijn beleid adequaat te kunnen steunen hebben
leden van  het bestuur voldoende (internationale) kennis en ervaring op cultureel,
financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk en marketing
gebied, en affiniteit met hedendaagse klassieke muziek of kunst.

3. DE GEWENSTE DESKUNDIGHEID EN ACHTERGROND VAN DE INDIVIDUELE LEDEN
VAN HET BESTUUR
Individuele leden van het bestuur hebben:
• kennis en ervaring op cultureel, financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal,
maatschappelijk en marketing gebied;
• ervaring met het besturen van een stichting als Gaudeamus Muziekweek
• nationale en internationale ervaring;
• ervaring op het gebied van cultural governance;
• ervaring met organisatieprocessen;
• kennis van, ervaring en affiniteit met het werkgebied van de stichting;
• geen tegenstrijdig belang op het moment van benoeming;

Zij zijn voorts: 
• in staat de strategie en het beleid van de stichting en de daaruit voortvloeiende
resultatenontwikkeling voor te bereiden en uit te voeren, alsmede om de doelstellingen
van de stichting te realiseren en hierover verantwoording af te leggen aan de directie,
onder meer door het verschaffen van alle daartoe benodigde informatie;
• in staat om ten opzichte van de andere leden van het bestuur en de directie
onafhankelijk en kritisch te opereren;
• bereid om zitting te nemen in commissies binnen de stichting;
• bereid om in te stemmen met het Bestuursreglement;
• bereid en in staat om te kunnen fungeren als voorzitter van het bestuur;
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4. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
4.1 Uitgangspunt te allen tijde is dat de omvang van het bestuur zodanig
dient te zijn dat het bestuur in zijn geheel effectief en verantwoord zijn
taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van het bestuur de
mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.
4.2 Zonder afbreuk te doen aan het hiervoor onder 4.1 bepaalde, is het streven
dat het bestuur uit 5 leden zal bestaan.
4.3 De samenstelling van het bestuur dient te allen tijde zodanig te zijn dat
zo veel mogelijk wordt voldaan aan het in het bestuursreglement bepaalde.

5. DIVERSEN
5.1 Het bestuur zal ten minste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van

de directie het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van
het bestuur en de directie bespreken.
5.2 Iedere wijziging van de profielschets voor het bestuur zal met de belanghebbenden
worden besproken.
5.3 Bij elke (her)benoeming van leden van het bestuur dient deze profielschets
voor het bestuur in acht te worden genomen.
5.4 Deze profielschets voor het bestuur is op schriftelijk verzoek aan de
stichting (ter attentie van de secretaris van de stichting) verkrijgbaar.

(NEVEN)FUNCTIES: 
van de bestuursleden van Stichting Gaudeamus Muziekweek in 2019: 

• Rens Machielse: gepensioneerd; advieur, onderzoeker, docent, componist
• Jacqueline Hulst: Bestuurssecretaris, hoofd faculteitsbureau Faculteit der

Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica , Radbout Universiteit
• Tom Klaassen: redacteur, researcher, samensteller programma’s VPRO

van de directeur van Stichting Gaudeamus Muziekweek in 2019: 
Henk Heuvelmans: directeur Muziekhuis Utrecht; co-voorzitter Utrechts Festival 
Overleg; voorzitter Stichting Percussion Products; voorzitter Stichting Klankkaatser; 
voorzitter Stichting Trace21 (tot 16 mei); voorzitter Stichting Insomnio (tot 1 juni); 
penningmeester Stichting Conlon; secretaris Stichting Exploitatie Utrecht3.  

van de programmeur van Stichting Gaudeamus Muziekweek in 2019: 
Martijn Buser: bestuurslid Stichting De Suite, Stichting Space is the Place, Stichting 
onolab Duo, en Stichting Uncloud 
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Flavia Salemme, 16 September 2019. 

Gaudeamus	Muziekweek	–	l’arte	come	consapevolezza	sociale	
	

 
 
Indubbiamente musica…ma anche danza, teatro e moda:  

è il Gaudeamus Muziekweek di Utrecht. 

 
Utrecht, la cittadina universitaria divenuta punto di riferimento internazionale per l’arte, nei giorni del 

Gaudeamus Muziekweek si riempie di entusiasmo, nell’aria si avverte frenesia, emozione e tanta, 

tantissima partecipazione da parte degli artisti, degli studenti e di turisti che si ritrovano 

inconsapevolmente a prendere un caffè nel De Utrechter, dove nel frattempo si è nel pieno di una 

informal talk con giovani pionieri della musica. 

 

Il festival si è svolto dal 4 all’8 settembre, gli appuntamenti sono stati più di 70 ed hanno preso 

luogo, tra le 16 location, al Centraal Museum, al Muziekhuis Utrecht, all’iconico brasserie-ristorante 

De Utrechter, al delizioso Theater Kikker e, naturalmente, nelle sale del Tivoli Vredenburg. 

 

Ad aprire le danze mercoledì sera al Tivoli Vredenburg, sono stati l’ensemble TEMKO & Slagwerk 

Den Haag, che hanno eseguito in prima mondiale W.A.L.L, composto dal chitarrista Aart 

Strootman, vincitore del Gaudeamus Award nel 2017.  

 

W.A.L.L.	è	una	riflessione	riguardo	il	“muro”	che	oggi	viviamo	in	tempi	politicamente	così	

turbolenti.		

	

“Strootman, con campanelle tubolari microtonali, chitarre e marimba di vetro- tutto quasi interamente self-made-
, costruisce un muro di oltraggioso e impenetrabile suono, integrato da proiezioni di visual astratti ed un 
sofisticato piano luminoso”.  



Gaudeamus Muziekweek esprime globalità e multidisciplinarità nella figura dell’artista, ed è questo ciò che si 
evince di più parlando dell’appuntamento del 6 settembre, presso l’Het Huis Utrecht: Senses Working Overtime, 
una “mostra musicale” in cui il solo “ascoltare” non è più sufficiente, tutti i sensi sono in essa coinvolti, grazie 

al supporto di installazioni frutto del connubio tra musica e tecnologia.  

Unmute	è	il	progetto	di	come	potrebbe	essere	la	comunicazione	futura	tra	umani	e	cyborg,	

essendo,	questi	ultimi,	non	dotati	di	corde	vocali-	Keren	Levi	

È proprio su questa così attuale unione che si basa Unmute, un progetto ancora in fase di costruzione che è stato 
presentato al Theater Kikker dagli artisti stessi: la coreografa Keren Levi e il compositore Yannis Kyriades. Il 
concetto del lavoro è quello di riuscire a comunicare nonostante l’essere, appunto, “muti”. La musica è infatti 

eseguita dal suono emesso da braccialetti che i cinque performer presenti sul palco- quattro ballerini e un 

percussionista- indossano al braccio: ogni braccialetto ha una propria “voce” che cambia a seconda di precisi 
parametri su cui ognuno di essi è mappato. Inoltre, ogni bracciale è sensibile alle contrazioni muscolari ed al 
contatto con un’altra persona, modulando, appunto, il suono che ne deriva 

La timetable prosegue e il 6 settembre è caratterizzato, oltre che dal Lunchpauzeconcert dei IEMA -

International Ensemble Modern Academy, da lecture, tutte al Club 9 del Tivoli Vredenburg, che indagano su 
diversi aspetti della musica contemporanea. La prima, tenuta dai compositori Elnaz Seyedi e Kaveh Vares, 
approfondisce le radici e le origini della musica contemporanea siriana. La seconda lecture, tenuta dalla pianista 
Saskia Lankhoorn e dalla compositrice- cantante Brechtje van Dijk, è interamente dedicata alla musica del XXI 
secolo e del suo rapporto con i compositori. 

Che	si	tratti	di	nuovi	pezzi	per	strumenti	acustici	tradizionali,	musica	elettronica	o	persino	

strumenti	interamente	fatti	in	casa,	i	compositori	scoprono	sempre	nuovi	suoni.	

A seguire, l’8 settembre, l’atteso concerto del famoso ensemble Asko | Schönberg, che eseguiranno sul palco 
del Tivoli le musiche di Sebastian Hilli, vincitore del Gaudeamus Award 2018, e di Gerhard Stäbler, membro 
della giuria del Gaudeamus Award 2019. 

Al di là dell’importanza dei nomi presentati durante il Gaudeamus Muziekweek 2019, al di là degli aspetti 
multidisciplinari, al di là della perfetta scelta delle location in base all’ambizione del progetto artistico, c’è da 

aggiungere che il Gaudeamus festival è un momento di forte coinvolgimento e specialmente di riflessione. 
L’artista, che sia stilista o musicista o coreografo, presenta la propria arte ponendosi davanti a se stesso e alla 
responsabilità scaturita dal ruolo che ricopre nella società. 



	

Waar muzikanten de eigenaardigste geluiden maken en het publiek zwijgt  

10 september 2019, Tekst: Yasmin Roelofs | Foto’s: Mirel Masic  

Met het Festival Oude Muziek pas net achter de kiezen maakt Utrecht zich alweer klaar voor het volgende 

muzikale evenement. Sinds 1945 brengt Gaudeamus toonaangevende experimentele muziek aan het licht, mede 

middels de Gaudeamus Muziekweek die begin september plaatsvindt. Het hoogtepunt is de Saturday Night die 

alle bovenzalen van TivoliVredenburg in beslag neemt. Genres schieten binnen het veelzijdige programma alle 

kanten uit. Van bijna normale indiepop ga je op avontuur langs slome ambient, tot aan bizarre experimentele 

ensembles. Wij gingen kijken wat de avond voor ons te bieden had.  

Onze avond begint om tien over acht bij Magnetoceptia: een bizar stukje performance art waarbij zoemende en 

piepende toonfrequenties een kwartier lang je oor binnenkruipen. Van alle kanten flikkert het licht als een 

gewelddadig stroboscopisch onweer, terwijl de weinige aanwezigen proberen te snappen wat er gaande is. Na 

een snelle kop koffie belanden we bij Bec Plexus, die misschien niet altijd zuiver maar met consistente overgave 

de microfoon bezet houdt. Het is theatrale, wispelturige rock met de jonge energie van een kunstacademie-band 

die er net een maandje oefenen in de garage op heeft zitten. Aan het einde wordt iedereen bescheiden bedankt 

dat ze hebben gekeken. 

      



De tegenstelling kan niet groter zijn met verstilde, ambient synthesizeract Interbellum waar alle toeschouwers 

hun mond houden, wat een siltecoupé nooit voor elkaar krijgt. Iedereen heeft plaatsgenomen op kussens en 

geïmproviseerde ligbedden op de grond en terecht. Deze rustgevende klanken waar de reverb vanaf sijpelt 

maken het niet moeilijk om een rustgevend dutje te doen. Af en toe glijdt er een streep licht door de LED-slang; 

voor de rest lijkt het diep in de nacht. Terug naar boven dan maar om de ogen open te houden. In The Pit, een 

merkwaardige ruimte met een kubische kuil in de grond, komen we binnen bij het Conservatorium van 

Amsterdam waar vijf studenten hun eigengemaakte werk laten zien. In een sneltreinvaart sjezen we langs lome 

rock, lieflijke folk met elf-achtige zang en opzwepende Koreaanse trap-hop waarop mensen zowaar durven te 

joelen. Het is veel om te zien en meer dan een enkele keer trekt de badjas van de keyboardspeler de aandacht. 

Eén verdieping hierboven zit Eli Keszler achter zijn drumstel. Soepele drumflows en jazzy ritmes vullen de 

zaal. Dansbaar is het echter niet, dus wederom heerst hier zwijgende bewondering. 

Tussendoor is het op het plein lang niet altijd stil. Hier en daar wordt gemoedelijk geborreld en gesproken over 

alle acts en muziekstukken. Ondertussen staat er in de K.F. Hein foyer een ensemble een herrie van jewelste 

staat te maken. Ensemble Klang bestaat eigenlijk uit twee identieke kleine ensembles die geluiden naar elkaar 

overgooien. Langs de rand van het plein erboven staat het relatief vol met mensen, waarbij een enkeling 

warempel swingt. 

Er bruist al de hele avond een onderdrukt enthousiasme voor de eenmalige uitbreiding van LUWTEN. Deze 

dromerige indiepop-act van Tessa Douwstra, normaal bestaande uit één persoon (op het podium drie), heeft 

speciaal voor vandaag acht mensen extra meegenomen. In de afgelopen twee jaar heeft LUWTEN best wat 

bekendheid geworven en het is hier voller dan bij elke andere act die we vanavond gezien hebben. Een bijna 

magisch samenspel van elf muzikanten op akoestische gitaren, piano, drum, hoorn en viool neemt een ieder 

gemakkelijk mee op reis. Zo blijkt wanneer het publiek niet ophoudt met applaudisseren, na een halfuur lang 

vergeten te zijn dat we gewoon in een concertzaal zitten. Gedwee loopt Douwstra het podium weer op voor een 

impromptu toegift: het akoestische ‘Call me in’. “Ik had hier eigenlijk niet op gerekend, maar ik kan wel 

proberen iets alleen spelen?” aarzelt ze. Als de lichten achteraf aangaan, blijft het publiek nog een beetje versuft 

zitten terwijl de betovering voort sluimert.

 

Het is inmiddels middernacht en we naderen langzamerhand de eindbestemming. In Club Nine worden we 

ondergedompeld in een diep bad van duister en mysterie. Maria Somerville houdt het obscuur en gaat met haar 



synthesizer en gitaar vrij letterlijk schuil achter een rookgordijn. Geen enkele keer zie je haar gezicht, hoewel 

haar waterige, vervaagde vocalen er wel in slagen ons door de mist bereiken. 

Tot slot arriveren we bij opkomend dj-talent upsammy. We wisten al dat het schema vandaag wat chaotischer 

dan verwacht verloopt en toch druppelt de zaal nog voordat het is begonnen een klein beetje leeg. De aanhouder 

wint echter, want na een extra halfuur (!) van wat oogde als een gestresste changeover neemt Thessa Torsing, 

gezicht achter de naam, plaats achter de mengtafel. Wat eruit komt, is een reeks bliepende geluiden die niet 

misplaatst zouden zijn in een ruimteschip. Soms ontvouwt de muziek zich even als een spacende groove en dan 

keert het weer in zichzelf als een bloem die bij de schemer weer dichtgaat. Het is vooral aftasten en afwachten 

wat er dan weer gaat gebeuren. Ook al bereikt de set nooit echt een climax, klinkt het op een vreemde manier 

opvallend charmant. 

Terwijl Torsing nog aan knopjes draait, is het voor ons tijd om te gaan. Er waren genoeg geluiden om je hoofd 

nog dagenlang mee te vullen en het tijdschema was al even onvoorspelbaar als de muziek. Het programmaboekje 

had niet duidelijk niet gerekend op de chaos die zich vanavond liet zien, waardoor meerdere acts te laat 

begonnen. Maar, eerlijk is eerlijk, dat mocht de kleine pleziertjes niet onderdrukken. Volgend jaar weer een 

nacht.



Publicatie : Volkskrant Regio : Nederland
Datum : 6 sep 2019 Pagina : 47 Frequentie : 6x per week
cm2 : 138 Advertentiewaarde : € 5.391,00 Oplage : 240.336

alleen voor intern/eigen gebruik



Publicatie : Trouw Regio : Nederland
Datum : 4 sep 2019 Pagina : 38 Frequentie : 6x per week
cm2 : 1.027 Advertentiewaarde : € 6.210,00 Oplage : 131.667

alleen voor intern/eigen gebruik



Publicatie : Trouw Regio : Nederland
Datum : 4 sep 2019 Pagina : 38 Frequentie : 6x per week
cm2 : 1.027 Advertentiewaarde : € 6.210,00 Oplage : 131.667

alleen voor intern/eigen gebruik



Publicatie : Trouw Regio : Nederland
Datum : 4 sep 2019 Pagina : 38 Frequentie : 6x per week
cm2 : 1.027 Advertentiewaarde : € 6.210,00 Oplage : 131.667

alleen voor intern/eigen gebruik



Publicatie : Trouw Regio : Nederland
Datum : 4 sep 2019 Pagina : 38 Frequentie : 6x per week
cm2 : 1.027 Advertentiewaarde : € 6.210,00 Oplage : 131.667

alleen voor intern/eigen gebruik



Publicatie : UitAgenda Utrecht Regio : Utrecht
Datum : 30 sep 2019 Pagina : 14 Frequentie : 10x per jaar
cm2 : 2.009 Advertentiewaarde : € 6.825,00 Oplage : 35.000

alleen voor intern/eigen gebruik



Publicatie : UitAgenda Utrecht Regio : Utrecht
Datum : 30 sep 2019 Pagina : 14 Frequentie : 10x per jaar
cm2 : 2.009 Advertentiewaarde : € 6.825,00 Oplage : 35.000

alleen voor intern/eigen gebruik



Publicatie : UitAgenda Utrecht Regio : Utrecht
Datum : 30 sep 2019 Pagina : 14 Frequentie : 10x per jaar
cm2 : 2.009 Advertentiewaarde : € 6.825,00 Oplage : 35.000

alleen voor intern/eigen gebruik



Publicatie : AD Utrechts Nieuwsblad ed. Utrecht Stad Regio : Utrecht
Datum : 30 aug 2019 Pagina : 36 Frequentie : 6x per week
cm2 : 68 Advertentiewaarde : € 180,00 Oplage : 20.833

Dit artikel komt ook voor in de andere edities. Cumulatieve adv. waarde: € 503,00 en oplage 58.333

alleen voor intern/eigen gebruik



         NRC 29 augustus 2019 

Aart Strootman krijgt de Matthijs Vermeulenprijs 

in de Gaudeamus Muziekweek. 

Foto Dries Alkemade 

‘De driehoek componist, instrumentbouwer en uitvoerder: 

daar voel ik me thuis’ 

Interview Componist Aart Strootman won de prestigieuze Matthijs Vermeulenprijs 2019 voor 

zijn ensemblewerk ‘Shambling Emerge – after after party’.  

We tikken op YouTube Misha Mengelberg afterparty in. Het filmpje dat bovenaan verschijnt, toont de 

legendarische improvisator achter de vleugel. Hoogbejaard, reeds vergevorderd alzheimerpatiënt. Zijn vingers 

weifelen over de toetsen: hoe moest het ook alweer? Halverwege komt een dartele kleuter aangeschuifeld. 

Onbevangen begint Emily Glerum, dochter van contrabassist Ernst, een potje mee te pingelen.  

„De puurheid trof me”, zegt componist Aart Strootman (1987), die de melodieën uit het fragment verwerkte in 

een ensemblestuk. „Je ziet een ontmoeting tussen een ‘nog net’ en een ‘nog niet’ weten – en dat levert 

fascinerende muziek op. Totaal random, maar toch heel poëtisch.” 

Inmiddels is Shambling Emerge – after after party meerdere keren in de prijzen gevallen. Niet alleen schreef 

Aart Strootman met het stuk de Gaudeamus Award 2017 op zijn naam, voor hetzelfde werk ontvangt hij nu de 

prestigieuze Matthijs Vermeulenprijs van het Fonds Podiumkunsten. De uitreiking is op 7 september tijdens de 

Gaudeamus Muziekweek 2019, een internationaal festival voor nieuwe muziek en jonge makers.  

Uit het juryrapport: „De componist brengt in dit werk het gebruik van een muzikaal ‘objet trouvé’ samen met 

haast microscopisch klankonderzoek.” Wat heet: in de openingsmaten priegelt de gitarist muzikale 

muizentrapjes in elkaar volgens een nieuw ontworpen, microtonale stemming. De slagwerker onderzoekt welke 

kleurnuances je met een liniaal uit een houten kist kunt klepperen. 



Dergelijke timbre-exercities zijn een handelsmerk van Aart Strootman. Via DocARTES, het promotietraject voor 

artistic research van de Universiteit Leiden, doet hij momenteel onderzoek naar ‘fysieke modificaties’ aan de 

gitaar. „Hoe kun je een speelbaar fretboard ontwikkelen voor een gitaar die niet 12 halve, maar 31 microtonen in 

het octaaf heeft?” Zulke kwesties.  

Wasknijpers 

Gevraagd naar zijn fascinatie voor het sleutelen aan instrumenten, vertelt hij een anekdote: „Voor een nieuw stuk 

vroeg ik ooit een cellist om wasknijpers op zijn snaren te zetten. Hij bespeelde een nogal kostbaar achttiende-

eeuws instrument, dus dat ging terecht niet door. Het voorval deed me beseffen dat zo’n cello eigenlijk een heel 

ander repertoire dient. Fantastisch voor klassieke stukken, maar niet voor ingrijpend klankexperiment. Dan kun 

je als componist beter zelf aan de slag gaan.” 

Elektronica zou ook een optie zijn, beaamt hij, maar dat ligt hem minder. Aart Strootman: „Ik wil dingen maken, 

fysiek met materialen werken. Misschien is het mijn achtergrond als klassiek gitarist, maar ik vind een trillende 

snaar, of een resonerend stuk metaal, honderd keer interessanter dan een computer die iets afspeelt.” 

Bovendien blijft de samenwerking met musici trekken: „Het leidt telkens weer tot heel leerzame dialogen. De 

driehoeksverhouding tussen componist, instrumentbouwer en uitvoerder, daar voel ik me het beste thuis.” 

Vroeger bezette Aart Strootman in de weekenden geregeld het tuinhuisje van zijn ouders, om met lintzaag en 

bandschuurmachine aan eigen uitvindingen te klussen. Sinds kort heeft hij een eigen atelier („compleet met 

plastic flappengordijn”), dat hij volstouwde met houtbewerkingsapparatuur.  

Driehonderd houten toetsen 

Voor zijn nieuwste stuk W.A.L.L., een geëngageerde knipoog naar de architectonische ambities van „ene D. 

Trump te A.”, ontwikkelde hij een manshoge marimbamuur met niet 12, maar 60 tonen in het octaaf. De 

driehonderd houten toetsen maakte hij allemaal met de hand: „Dan krijg je als componist echt een andere relatie 

met je materiaal. Het eindeloze tweaken wordt een essentieel onderdeel van het maakproces.” 

Of hij al ideeën heeft voor de 20.000 euro prijzengeld? „Ik speel al een tijdje met de gedachte om mijn 

instrumentarium open source te maken. Kijk, nieuwe instrumenten ontwikkelen is boeiend, maar voor je het 

weet staan ze ergens in een kelder te verstoffen.”  

Lasersnijden- en 3D-printtechnologie zijn veelbelovend, zegt hij. „Je kunt het ontwerp van een instrument dan 

vastleggen in een vectortekening, die je samen met de partituur verstuurt via de mail. Aan de andere kant van de 

wereld print je het uit – en je kunt beginnen met repeteren. Een versmelting tussen compositie en industrial 

design, zeg maar. Maar het heeft nog wel wat onderzoek nodig.” 

• Joep Christenhusz 

 

Gaudeamus Muziekweek 

4/9 tot 8/9, TivoliVredenburg, Utrecht, Inl: www.gaudeamus.nl. De wereldpremière van W.A.L.L. is tijdens het 

openingsconcert: 4/9, 20.15 uur. Uitreiking Matthijs Vermeulenprijs en uitvoering Shambling Emerge – after 

after party: 7/9, 20.00 uur. 
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