ACTIVITEITENVERSLAG FESTIVAL KLATERKLANKEN 2021
In juli 2021 zijn er, ondanks alle onzekerheden en beperkingen door de coronacrisis, drie succesvolle
edities van Festival Klaterklanken gerealiseerd op buitenplaats Elswout in Overveen (10 en 11 juli),
Landgoed De Haere in Olst (zo 18 juli) en op Kasteel Rosendael in Rozendaal (zo 25 juli). We kijken met
grote tevredenheid terug op nagenoeg uitverkochte festivals met stralend zomerweer, prachtige
recensies, enthousiast publiek, blije musici en……geen coronabesmettingen! We vinden het bijzonder
dat alle edities, ondanks oplopende besmettingen, door konden gaan en dat publiek ons het
vertrouwen heeft gegeven door Klaterklanken en masse te bezoeken. Daar zijn we echt dankbaar voor
en blij mee.

The Zoo op Buitenplaats Elswout, foto: Franklin vd Erf
CORONA
Het was ontzettend spannend. Tot enkele dagen voor de edities in zowel Elswout als De Haere,
hadden wij nog overleg met de gemeentes en veiligheidsadviseurs over de interpretaties van de
geldende voorwaarden voor evenementen. Veel tijd en energie is gestoken in het opstellen van menig
stuk over hoe we Klaterklanken coronaproof zouden gaan organiseren. Daarbij hebben we altijd
vastgehouden aan de 1,5 meter regel, wat voor een kleinschalig festival als Klaterklanken ook goed te
doen is. Vooral de onzekerheid of we een go zouden krijgen was tot op het laatste moment
zenuwslopend. Op Buitenplaats Elswout speelde mee dat het op deze locatie een meerdaagse editie
is. Meerdaags was na onze aanpassingen van het programma in april feitelijk alleen nog de
ConcertDinerWandeling op de zaterdagavond voor ca 70 personen plus personeel. Maar toch
meerdaags. Omdat deze activiteit samen met het festival op zondag binnen 24 uur zou plaatsvinden,
streek de veiligheidsadviseur van regio Noord-Holland de hand over het hart. In Elswout moesten we
all een nog 1 dag voor het festival een speelplek verplaatsen vanwege een broedend winterkoninkje,
maar dit soort hobbels losten wij inmiddels lachend op, maximaal flexibel geworden door de
coronacrisis. In Olst speelde het feit dat Landgoed de Haere geen afgesloten terrein is. Omdat we, op

drie aanvullende stukken, goed konden aangeven dat de publieksstromen elkaar niet zouden kruisen,
er voldoende m2 per persoon gewaarborgd was, op 1,5 meter afstand en omdat we zitplaatsen
boden, kregen we uiteindelijk toch toestemming. In Rozendaal hadden we het geluk dat het festivalterrein afgesloten was voor uitsluitend ons festivalpubliek. Met als voorwaarden om de 1,5 meter
afstand-regel te handhaven en publiek zitplaatsen te bieden, verliep het festival op die locatie wat
coronavergunning betreft het meest soepel. In Rozendaal hadden we wel te maken met jonge
vrijwilligers die we via de scouting in Velp hadden geregeld. Omdat pubers op dat moment een nieuwe
risicogroep vormden, hebben we van hen geëist dat ze zich zouden laten testen. De overige
vrijwilligers waren allen gevaccineerd.
PROGRAMMA
ConcertDinerWandeling
We trapten Klaterklanken 2021 af met de ConcertDinerWandeling op zaterdagavond 10 juli op
Buitenplaats Elswout. Plan was om twee groepen een verschillende route te laten lopen langs twee
concerten, waar op de ene plek een voor- en op de andere plek een hoofdgerecht genuttigd zou
worden tijdens de concerten. Bij het nagerecht zouden de groepen samen komen voor een afsluitend
concert waar de musici gezamenlijk zouden optreden. Het eten werd verzorgd door Wereldkeuken
Haarlem, die werkt met vluchtelingen die gerechten maken uit hun thuisland.
Het liep echter anders. De weersvoorspellingen berichtten dat het zwaar zou gaan regenen. We
bedachten eerder een plan B en we zagen ons op zaterdag 12 uur genoodzaakt dit uit te voeren
omdat de voorspellingen niet beter werden. Het eten bezorgden we bij de mensen thuis. Voor het
toetjes nodigden we publiek, na de bui, uit op Elswout, waar alle musici op het grote grasveld een
concert speelden. We boden het publiek ook het slotconcert op de zondag gratis aan.
Publiek vond het natuurlijk jammer dat het oorspronkelijk plan in het water viel, maar waardeerde
onze creatieve oplossing enorm. Slechts twee bezoekers wilden geld terug.
Concertwandelingen
Het hoofdprogramma op alle drie de locaties bestond uit 9 concertwandelingen van 1,5 uur voor
volwassenen en 3 familiewandelingen o.l.v. een acteur van een uur.
De musici waren: Lidy Blijdorp (cello), Thomas Dulfer (fagot), James Oesi (contrabas), The Zoo met
violiste Merel Vercammen en verschillende musici (zangeres Bernadetta Astari, saxofonist Ties
Mellema en accordeon speler Wilco Oomkes) en blaaskwintet Calefax.
Alle musici hadden in overleg met artistiek leidster Idske Bakker wisselende programma’s van max 10
minuten uitgekozen, geïnspireerd op de locatie waar ze zouden spelen. Lidy Blijdorp speelde een
programma met afwisselend werken van de Letse componist Vasks, Bach of Ravel. Thomas Dulfer
speelde werken van Azmeh, Piazolla en Pirchner, James Oesi voerde delen uit de cello suites van Bach
uit en Calefax creëerde per speelbeurt een programma uit hun rijke repertoire, met composities
waarin een link werd gelegd met de natuur. Merel Vercammen en haar duo partners improviseerden
op basis van de omgeving waarin zij stonden en diersoorten die hen door het publiek waren
voorgesteld.

Lidy Blijdorp, Kasteel Rosendael, foto: Bram de Jong
De muziek die werd uitgevoerd was niet altijd toegankelijk, maar uit de reacties van publiek is opnieuw
gebleken dat juist op Festival Klaterklanken het mogelijk is om een breed palet aan stijlen te
programmeren, ook hedendaagse stukken. We zijn het dan ook niet helemaal eens met de recensent
van de Volkskrant die schrijft dat het instapniveau van Klaterklanken laag is. Op muzikaal vlak doen wij
geen concessies. De presentatie, het spelen midden in de natuur voor een klein publiek zonder
podium, zorgt dat er direct contact is met de musici en dat het publiek wordt meegenomen in hun
concentratie en vertelkracht. Wij merken dat het publiek hierdoor open staat voor wat er gespeeld
wordt.
Familiewandelingen
Diezelfde houding zien
we ook bij de kinderen
die met hun ouders de
familiewandeling
maken. In het
kinderprogramma
bieden wij kinderen
hetzelfde programma
aan als in het
programma voor
volwassenen, alleen
korter en onder
begeleiding. De
familiewandeling
bestaat uit 3
optredens ipv 5. De
acteur/ gids die de
wandelingen begeleidt gaat in gesprek met de kinderen over wat ze zien en horen: ‘wat is
improvisatie’ bijvoorbeeld, interviewt de musici en vertelt onderweg verhalen over het landgoed. De
familiewandelingen worden al jaren begeleid door acteur Ton Meijer, die dat dit jaar om praktische

redenen alleen op Elswout deed. Op de andere locaties waren andere gidsen ingezet, die dat ook naar
tevredenheid hebben gedaan.
Familieconcerten
Op Elswout was de
vertelvoorstelling De Vos, de Haas
en het Meisje van Holland Opera/
de Muziekfabriek
geprogrammeerd. Op De Haere en
Kasteel Rosendael speelde Be
Mozart door Ton Meijer en zijn
ensemble met 3 musici (violiste
Marieke de Bruijn, cellist Jos
Teken, klavecimbel -speler
Christina Edelen) en
operazangeres Wendeline van
Houten. Be Mozart had op
Elswout al in 2019 gespeeld, dus
vandaar dat daar iets anders
geprogrammeerd stond. Ton
Meijer is bij ons favoriet omdat
zijn voorstellingen heel
toegankelijk en humorvol zijn en
tevens van een hoge kwaliteit in
spel en muziek. Die combinatie is
bij het vinden van een geschikte
buitenvoorstelling voor families
nog lastig, valt ons op. Met name
Be Mozart werd door publiek zeer
enthousiast ontvangen.
Be Mozart op Landgoed De Haere, foto: Bram de Jong
Slotconcert
Voor het slotconcert stond de voorstelling Just Press Play door de jonge groep But What About
geprogrammeerd. Deze van oorsprong kindervoorstelling was voor Klaterklanken o.l.v. artistiek
leidster Idske Bakker aangepast voor ook een volwassen publiek. Een interactieve voorstelling waarin
samen met publiek een muzikale speeltuin werd gecreëerd. De eerste voorstelling op Elswout was niet
helemaal naar verwachting. Idske Bakker heeft in de week erna met de groep gewerkt, wat
resulteerde in een verbeterde versie op De Haere en in Rosendael.
De Miniatuurtjes
In april besloten we i.v.m. de voortdurende coronacrisis om het randprogramma te schrappen.
Onderdeel daarvan was ook podium bieden aan jong talent van de muziekopleidingen. Omdat we
subsidie kregen van provincie Gelderland voor jong talent van ArtEZ, bedachten we dat
muziekvakstudenten natuurlijk ook een flexibel programma konden maken dat onderdeel is van de
concertwandelingen. Dus een geïntegreerd onderdeel van wat we al deden. Vervolgens zijn we ook
een crowdfundings actie gestart, zodat we genoeg geld zouden hebben om dit programma te
ontwikkelen en ook op de andere locaties in Haarlem en Olst te presenteren. Dat is gelukt en we zijn
trots op het resultaat. Het Kobari Trio zette een fantastische act neer, evenals fluitiste Ilaya Esajas.

Kobari Trio, Landgoed De Haere, foto: Bram de Jong
Babyconcert Wonderland
Wonderland Collectief speelde op Elswout twee voorstellingen voor baby’s van 6 – 18 maanden op de
zondagochtend. Wonderland speelde in het kersenboomgaard, een prachtige plek, waar baby’s en
ouders volop genoten
van de geïmproviseerde
muziek en dans.

Wonderland Collectief,
Eslwout, Foto: Rob
Ouwerkerk

PUBLIEK
Publieksaantallen
Onze doelstelling was om - in de aangepaste corona-versie zonder randprogramma - 2000 bezoekers
te ontvangen, verspreid over 3 locaties. Dat is bijna gehaald. Het waren er 1889, waarvan 1817
betaald en 72 vrijkaarten (relatief veel vrijkaarten door een actie die verband hield met de
ConcertDinerWandeling op Elswout)
Elswout: 770 bezoekers
De Haere: 575 bezoekers
Rosendael: 544 bezoekers
Overzichten kaartverkoop Klaterklanken 2021
aantal bezoekers
ELSWOUT
Concertwandelingen
site
ANWB
vrij
totaal

263
26
14
303

Walking Dinner
site

69

Babyconcerten
site baby's
volwas.
vrij
totaal

17
30
2
49

familiewandelingen
site
kind
volwas.
vrij
totaal

75
58
4
137

familieconcert
site
kind
volwas
vrij
totaal

46
63
6
115

Slotconcert
site
deur
vrij
totaal
TOTAAL ELSWOUT

53
4
40
97
770

LANDGOED DE HAERE
Concertwandelingen
site
ANWB
deur
vrij
totaal
familiewandelingen
site:
kind
volwas.
ANWB:
kind
volwas
deur
totaal

275
33
2
6
316

35
34
6
13
1
89

Familieconcerten
site:
kind
volwas.
totaal

44
48
92

Slotconcert
site
deur
totaal

71
7
78

TOTAAL DE HAERE

575

KASTEEL ROSENDAEL
concertwandelingen
site
ANWB

188
24

Musis
deur
totaal
familiewandelingen
site:
kind
volwas.
ANWB:
kind
volwas.
deur
totaal
familieconcerten
site:
kind
volwas.
Musis:
kind
volwas.
deur:
kind 5,volwas 7,50
totaal

slotconcert
site
Musis
totaal
TOTAAL ROSENDAEL
TOT. KLATERKLANKEN
2021

90
4
306

10
20
12
13
1
56

17
23
27
33
11
18
129

45
8
53
544
1889

Site= verkoop via www.klaterklanken.nl
Musis = kaartverkoop via Musis en Stadstheater Arnhem
ANWB: kaartverkoop via ANWB
Analyse bezoekcijfers
De concertwandelingen waren op alle locaties uitverkocht of bijna uitverkocht. Daar zijn we heel blij
mee. Gezien de corona situatie had het ook heel anders kunnen uitpakken, omdat publiek het
bijvoorbeeld niet had aangedurfd om te komen. Dat was gelukkig niet het geval. Het buitenfestival,

het feit dat mensen blijkbaar echt weer zin hadden in cultuur, de kleinschaligheid en de 1,5 meter
werkten in ons voordeel.
Het feit dat we Klaterklanken op twee locaties voor het eerst gingen neerzetten was natuurlijk ook
spannend. Maar met veel inzet van de locaties, de perfecte samenwerking op gebied van marketing
met Deventer Schouwburg en Musis en Stadstheater Arnhem en onze online marketing is het ons
gelukt.
In Overveen waren de concertwandelingen vrijwel na 1 weekend uitverkocht nav de nieuwsbrief die
Philharmonie Haarlem half mei verzond aan ex-kaartkopers van Klaterklanken. Voor De Haere
maakten we een vliegende start na de nieuwsbrief aan liefhebbers van klassieke muziek door de
Deventer Schouwburg met een kennismakingskorting. Ook werden in Deventer en omgeving onze
persberichten goed opgepakt door de media, wat we terugzagen in de verkoopcijfers. Voor Rosendael
was onze samenwerking met Musis en Stadstheater Arnhem belangrijk. Deze schouwburg verkocht
ongeveer een derde van het aantal beschikbare kaarten aan concertwandelingen, familieconcerten en
het slotconcert. Voor de bezoekers via de schouwburg was niet duidelijk dat het slotconcert in
combinatie met de concertwandeling slechts 2,50 kostte. Een extra actie onder deze bezoekers haalde
niet veel uit, met als gevolg dat verkoop van het slotconcert op Rosendael wat achterbleef. Een
belangrijke doelgroep waren ook de donateurs en vrienden van kasteel Rosendael, die we ook een
kennismakingskorting aanboden.
De verkoop van kaarten via de ANWB verliep prima, maar was feitelijk erg duur en ging helaas niet
gepaard met de verwachte landelijke publiciteit.
De verkoop van de familieconcerten is minder geweest dan begroot (100 per concert). In Elswout
waren er in totaal 115 bezoekers voor 2 familievoorstellingen, in De Haere 92 en op Rosendael 129
bezoekers. Zowel voor De Haere als voor Rosendael hebben we diverse acties gevoerd met lagere
toegangsprijzen om meer publiek te trekken. Dat heeft zeker gewerkt en heeft in ieder geval genoeg
publiek opgeleverd. We denken dat wellicht de toegangsprijs aan de hoge kant lag voor de regio en
het feit dat het familieprogramma toch een te klein onderdeel vormde van het hele festivalaanbod.
Klaterklanken bood te weinig voor een middag uit met het gezin omdat een randprogramma gericht
op kinderen ontbrak.

Publiek bij The Zoo op De Haere, foto: Bram de Jong

Communicatie en marketing
Dit jaar hebben we voor het eerst groot
ingezet op online adverteren op social
media. Een speciale online marketeer hielp
ons daarbij. We maakten een nieuwe
website met een geupdate look en feel en
met ook een verkoopmodule, zodat we voor
het eerst zelf kaarten konden verkopen en
met ons publiek konden communiceren via
oa nieuwsbrieven omdat we de
adresgegevens nu hebben.
Ook maakten we twee filmpjes met beelden
van het festival dat we online hebben
verspreid. Voor het familieprogramma
maakten we in alle drie de regio’s gebruik
van adverteren via de platforms Kidsproof en
Go Kids. Daarnaast maakten we posters en
flyers, die via flyerman zijn in de regio’s
Deventer en Arnhem en plaatsten we in
Deventer en omgeving en rond Kasteel
Rosendael driehoeksborden. Oa. via de
schouwburgen hebben we contacten gelegd
met regionale organisaties als de
IJsselbiennale, die ons hebben opgenomen in
communicatie. Er is in gezet op zowel
landelijke als regionale pers. Daarnaast was
de samenwerking op communicatie en
marketing-gebied heel goed met de diverse
schouwburgen: Deventer Schouwburg, Philharmonie Haarlem, Musis en Stadstheater Arnhem. De
locaties hebben ook hun communicatiekanalen ingezet om Klaterklanken te promoten onder hun
achterban.
Online marketing
Doel was enerzijds om meer naamsbekendheid te krijgen bij het publiek dat ons nog niet kent en
anderzijds om kaartverkoop te genereren. We hebben gefocust op liefhebbers van klassieke muziek in
alle leeftijdsgroepen en specifiek ook op millennials en ouders met kinderen. Alle groepen zijn goed
bereikt en we zijn gegroeid in het aantal volgers op instagram en facebook. De millennials zijn niet en
masse overgegaan tot het kopen van kaarten, de oudere doelgroep en ouders met kinderen wel.
Publieksonderzoek
Uit ons publieksonderzoek blijkt dat:
•

44 % van ons publiek online/ via social media op Klaterklanken is attendeerd, 30 % via print
media.

•

82,4 % is nieuw publiek, 17,5 % bezocht Klaterklanken eerder.

•

15 % van het Klaterklanken publiek bezoekt nooit een klassiek concert

•

Op de schaal van 5, krijgt Klaterklanken een 4,4.

•

Ook het programma/ de musici krijgen een 4,4 op schaal 5

•

4,3 op 5 zegt terug te willen komen.

•

42 % komt voor de sfeer, 35 % komt voor de muziek.

•

87,3 % vindt de prijs kwaliteit verhouding prima, 13 % vindt het te duur.

•

53 % vindt de lengte van de concerten goed, 40 % vindt de concerten iets te kort.

James Oesi, Kasteel Rosendael, foto: Bram de Jong
Pers
Onze persberichten zijn door de pers zowel landelijk als regionaal goed opgepakt. (zie bijlagen voor
totaal overzicht).
Het was fijn te merken dat Klaterklanken in de Volkskrant wordt genoemd in het rijtje Oranjewoud en
Wonderfeel in berichten over zomerevenementen. We voelen ons serieus genomen en geaccepteerd.
We waren ook blij met de 4 steren recensie in Volkskrant van Maartje Stokkers: ‘Wie never nooit

naar klassiek luistert, moet naar Overveen ★★★★☆
“Festival Klaterklanken laat iedereen samen swingen en zingen. …..een sfeervol openluchtfestival…. Het
instapniveau ligt inderdaad laag: zeker tijdens de familiewandeling met optredens op uiteenlopende
plekken is een grote concentratiespanne niet vereist. (Volkskrant, 12-7-2021)

Haarlems Dagblad, 12-7-2021:
‘Het is een ware traktatie, deze wandeling langs musici die ons stuk voor stuk een schitterende blijk
van hun kunnen hebben laten horen.’
Cultuur in Salland, 18 -7- 2021
“Klassieke muziek en vrije composities horen toch in een schouwburg, voor een select publiek dat
zwijgend luistert en een kuch onderdrukt? Klaterklanken bewijst het tegendeel. Op De Haere bij Olst
maakten zondag klassiek geschoolde musici hun genre benaderbaar en toegankelijk.”
FINANCIEEL
Baten
We hebben Klaterklanken 2021 gerealiseerd voor 128.864,58 euro. Dat is 3.864,58 hoger dan de
oorspronkelijke begroting van 125.000 die wij in april hebben ingediend. Dit verschil wordt aan de
baten kant gedekt door 2.539 euro aan donaties uit de crowdfund-actie die we in mei nog
organiseerden met Voor de Kunst om de Miniatuurtjes (randprogramma) door muziekvakstudenten
van ArtEZ ook op Elswout en De Haere te realiseren. Nadat duidelijk werd dat dit op Kasteel Rozendael
konden doen met subsidie van Provincie Gelderland, wilden we deze acts ook kunnen neerzetten op
de andere locaties. Voor deze Miniatuurtjes specifiek op Elswout ontvingen wij ook nog 750 euro extra
van bevriende zijde. Daarnaast haalden we 617,13 meer op uit kaartverkoop. In realisatie recettes
zitten ook de inkomsten servicekosten a 1,50 per transactie, die niet stonden begroot.
Lasten
De kosten mbt de kaartverkoop, zoals transactie kosten Mollie en de kosten die ANWB en Musis
Stadtheater Arnhem rekenden voor hun kaartverkoopservice zijn geboekt onder bankkosten (LASTEN
UITVOERING/ organisatie/ bureau).
De zakelijk leider is 2000 euro extra toebedeeld omdat er veel meer uren zijn gewerkt dan begroot
stonden. Ook dat bedrag staat niet in verhouding tot het gedane werk dat aan niemand anders
gedelegeerd kon worden, maar het is een gebaar. Onder haar taken viel ook de online kaartverkoop,
een intensieve klus. Ook voor de bouwer van de kaartverkoop module, die allerlei opstartproblemen
met het systeem moet oplossen. Voor zijn extra uren mocht hij zeer terecht een extra factuur sturen.
De zakelijk leider deed ook promotionele taken die niet binnen het takenpakket van de online
marketeer of persmedewerker vielen en deed de werving van de vrijwilligers. Voor de volgende editie
moet de verdeling van taken en personele lasten opnieuw bekeken worden. Het moge ook duidelijk
zijn dat Klaterklanken alleen gerealiseerd kan worden met deze begroting omdat er veel vrijwillige
uren zijn gewerkt door alle leden van het kernteam. Ook de echte vrijwilligers die op de festival dagen
hebben geholpen, zijn essentieel voor het slagen van Klaterklanken.
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