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Stichting Ritmundo organiseerde in Amsterdam deze serie van zeven concerten met negen
opmerkelijke semi-akoestische muziekgezelschappen. Tezamen vormen zij een breed palet aan nietwesterse hybride muziekstijlen die in de Nederlandse klei geworteld zijn. Elk concert werd gestart
met een inleiding waarbij de musici in een vraaggesprek met een deskundige over de tot standkoming
van de muziek en de instrumenten konden vertellen. Hierdoor werd voor het publiek de
luisterervaring van de concerten verdiept. Na afloop van alle optredens werd nog geanimeerd in
informele sfeer na nagepraat met de musici.
De concerten
De zeven concerten vonden plaats in de Amstelkerk Amsterdam (het Zonnehuis verviel als locatie –
wat gunstiger was voor de continuïteit.
za 2 sept ‘17

Monir Goran en Baban Kirkuki / Monir Goran Trio
inleiding Stan Rijven

za 21 okt ‘17

Shishani & Namibian Tales
inleiding Stan Rijven

za 4 nov ‘17

Tiltan / Mehmet Polat Trio
inleiding Ton Maas

za 6 jan ‘18

Mozaïek Ensemble
inleiding Stan Rijven

za 3 febr ‘18

Taradhin Minimal
inleiding Armeno Alberts

za 3 mrt ’18

The Nordanians
inleiding Saskia Tornqvist

za 24 mrt ’18 Caravan
inleiding Saskia Tornqvist
Uitgebreide beschrijvingen van de concerten op http://www.dutchdeltasounds.nl
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Conclusie /doelstelling
In samenwerking met Stadsherstel is met deze concertserie een substantiële bijdrage geleverd om
meer muziek met niet-westerse wortels te presenteren in Amsterdam.
Dit is voor beide partijen goed bevallen. Stadsherstel heeft interesse in een vervolgserie. Vanuit
andere steden en podia is er interesse getoond en zijn er wellicht meer mogelijkheden voor de
toekomst. Deze concertserie fungeerde als een pilot. Het is de bedoeling dit concept verder uit te
werken en in de toekomst ook andere muziekstromingen en ontwikkelingen te presenteren.
Wat ging echt goed?
Het publiek en de belangstelling zijn gedurende de serie gestaag gegroeid. Zowel partner
Stadsherstel, de bezoekers als de musici waren enthousiast over het initiatief, de muziek, de sfeer en
de locatie. De merknaam is versterkt en blijkt zeer aansprekend te zijn, vooral ook bij mensen met
een migratie-achtergrond. De reacties op de concerten van bezoekers waren onverdeeld enthousiast.
Daarmee is een goede basis en vraag gecreëerd voor een vervolg. Ook voor de muziekgezelschappen
bleek deelname aan de serie een positieve impuls te bieden om zich te kunnen profileren en heeft
nieuwe samenwerkingen voor o.a. cd-producties en boekingen opgeleverd. Zo heeft Caravan direct
n.a.v. van hun concert een aantal nieuwe concerten kunnen boeken en konden de gezelschappen
gebruik maken van de gemaakte beeld- en geluidsopnames en recensies.
Wat ging redelijk?
Naarmate de serie vorderde begon de kaartverkoop beter te lopen. Het blijkt dat in de praktijk het
merendeel van het publiek pas op het allerlaatste moment beslist om te komen. Daarbij speelde ook
de naamsbekendheid van de groep mee. In de praktijk blijkt dat support voor publiciteit van de
partners beperkt is tot de standaard zaken als aankondigingen op hun website en gebruikmaking van
het ticket systeem. De promotie van de musici varieerde per gezelschap. Het was duidelijk merkbaar
als een groep zelf actiever was bij de promotie. Er is vanuit Ritmundo veel extra energie gestopt in het
promoten van de afzonderlijke concerten. Het Parool heeft aan nagenoeg alle concerten aandacht
geschonken bij de uitgelichte agenda-tips. In het gespecialiseerde online magazine
MixedWorldMusic.com en via Vrije Geluiden radio en internet is aan verschillende concerten
aandacht besteed in de vorm van een vooraankondiging of recensie. Het was echter lastig om in de
landelijke media aandacht te krijgen. Het aantal volgers online en aanmelding via de nieuwsbrief is
met 15% gestegen.
Aandachtspunten
Het is niet gelukt om buiten Amsterdam nog zeven concerten verspreid door het land te laten
plaatsvinden. Het bleek op dit moment te kort dag om de financiering voor dit onderdeel rond te
krijgen. Wel hebben een aantal andere organisaties en podia interesse getoond voor mogelijke
toekomstige samenwerking binnen en buiten Amsterdam. Idee is om voorlopig de serie in Amsterdam
te laten groeien, qua naamsbekendheid voordat de volgende stap wordt gezet en er naar andere
steden wordt uitgebreid.
Bij ieder concert werd als vast onderdeel van het programma vooraf een inleiding gehouden door
terzakekundige muziekjournalisten respectievelijk Armeno Alberts, Ton Maas, Stan Rijven en Saskia
Törnqvist. Zij hielden een vraaggesprek met de musici over de totstandkoming van hun muziek en de
instrumenten - waardoor de betrokkenheid en het luisterplezier voor het publiek werd versterkt.
Het feit dat een aantal ensembles al eerder in Amsterdam heeft gespeeld had juist een toegevoegde
waarde. Er was voldoende tijd tussen de voorgaande concerten waardoor mede door eerdere
publiciteit en recensies, de naamsbekendheid van de gezelschappen al was vergroot. Bovendien bood
de context van deze muziekserie weer een ander licht op de muziek zelf: hoe verschillende muzikale
migratiestromen eenmaal in Nederland aangeland zich op verrassende wijze door ontwikkelen en het
muzikale landschap verrijken.
Voor de publiciteit werden de groepen steevast gestimuleerd om hun eigen achterban te informeren.
Maar ook om goede foto’s, aansprekende filmpjes, nieuws en pers-quotes aan te leveren en andere
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specifieke informatie als de instrumenten, muzikale herkomst, cd’s, optredens bij radio of tv
programma’s of eerdere concerten op gerenommeerde podia in te zetten bij de promotie. Groepen
die al wat meer naam hebben opgebouwd ook in de pers zoals Shishani, Mozaïek Ensemble en
Caravan trokken uiteindelijk ook meer publiek. Per concert werden de exclusieve kenmerken van het
concert, de musici en de instrumenten extra belicht in de promotie teksten. De geluidsopnames,
persreacties, foto’s en filmpjes van de afzonderlijke concerten werden met de groepen gedeeld voor
eigen gebruik.
De beoogde doelgroepen zijn als volgt benaderd
• Liefhebbers van avontuurlijke, niet-westerse muziek en semi-akoestische en (klassieke) kamermuziek
Voor alle afzonderlijke concerten zijn persberichten en nieuwsbrieven verstuurd aan achterban van
Ritmundo/DutchDeltaSounds/ World Music Forum NL. Voor alle concerten zijn gericht advertenties
geplaatst op facebook, berichten foto’s en filmpjes gedeeld op social media. Er zijn flyers en posters
verspreid via de partners en in het cultuurcircuit, platenzaken, in de directe omgeving Amstelveld,
Paradiso en bij WMF netwerkbijeenkomsten. Er is gezorgd voor vermelding in de reguliere
uitgaansagenda’s online en print. Ook werden de concerten opgenomen in de agenda en publiciteit
van zowel de Amstelkerk als Paradiso.
• Reguliere concertbezoekers van de Amstelkerk
Deze zijn voornamelijk bereikt via de nieuwsbrief en het netwerk van Stadsherstel en verspreiding van
drukwerk op de eigen locaties van Stadsherstel.
• Nieuwsgierig ingestelde kosmopolieten en opinieleiders van alle leeftijden, expats, toeristen
Deze zijn benaderd via extra online adverteren op facebook, social media, webagenda’s als van
Paradiso, Gonzo Circus, IAmsterdam, en acties met We Are Public, Ticket to the Tropics en Last
Minute tickets. Deel van de publiciteit en berichten werd i.v.m niet-Nederlandstaligen in het Engels
gedaan. Eveneens werden specifieke pers en programmeurs en opinieleiders uit het muziekcircuit
benaderd.
• Culturele achterban
Is met name bereikt via de deelnemende musici (o.a.Turks, Koerdisch, Arabisch, Indiaas, Indonesisch),
door flyering in lokale winkels, restaurants, en het betrekken van opinieleiders in het muziekcircuit
• Muziekstudenten en collega musici
Zijn benaderd via het netwerk van World Music Forum NL met nieuwsbrieven en online, via de musici
zelf, drukwerk verspreiding via NtB, Q-Factory, muziekscholen en conservatoria.
Publieksbereik
Aanvankelijk was uitgegaan van 1750 bezoekers bij veertien concerten. Uiteindelijk zijn voor de zeven
concerten in Amsterdam in totaal 915 bezoekers geteld – dus 45 meer bezoekers dan de aanvankelijk
geschatte 875. Van dit aantal waren er zo’n 150 aanwezig met een migratie-achtergrond plus enkele
expats/toeristen. Al met al waren de bezoekers van uiteenlopende culturele achtergrond en
overwegend hoger opgeleid, van verschillende leeftijden maar voornamelijk tussen de 30 - 60.
De migratie-achtergrond en leeftijd varieerde per concert. Op het concert van Shishani & The
Namibian Tales kwamen opvallend veel jongere mensen af- ook via Paradiso en We Are Public. Het
concert van Mozaïek Ensemble en Caravan trokken opvallend veel mensen van Arabische komaf.
Financiën
De totale begroting voor de zeven concerten bedroeg € 38.000,-. Dankzij hogere publieksinkomsten is
in totaal € 38.374,- gerealiseerd. Zie de realisatie in de bijlage.
Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft hieraan een bijdrage van € 12.250,- toegezegd. Van het
Prins Bernhard Cultuurfonds is voor dit onderdeel € 9.000,- ontvangen. De gevraagde bijdrage het
VSB fonds voor de concerten buiten Amsterdam is komen te vervallen.
De marketing communicatie kosten vielen € 946,- hoger uit doordat er meer inspanningen zijn
verricht bij de uitvoering van de publiciteit en ook de website moest worden aangepast.
De overhead viel € 201,- hoger uit doordat de administratie van de serie over twee boekjaren plaats
vond. Ter compensatie is de uitvoering van secretariaatswerkzaamheden niet doorbelast. De
activiteitenkosten vielen € 700 hoger uit doordat vooral de voorbereiding en productie veel
intensiever waren dan begroot. Dit is deels gecompenseerd met € 1176,- hogere kaartverkoop te
weten € 17.124,- i.p.v. € 16.750,-.
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De in de begroting opgenomen post voor een boekingsbureau betrof alleen de concerten buiten
Amsterdam en was niet van toepassing op de zeven concerten in Amsterdam.
Bijlagen
•

Realisatie zie aparte pdf

•

Drukwerk
https://www.facebook.com/dutchdeltasounds/photos/a.2203206793259693/220320716325
9656/?type=3&theater

•

Url: dutchdeltasounds.nl

•

Facebookpagina: https://www.facebook.com/dutchdeltasounds/

•

Impressies concerten foto’s/ fimpjes:
https://www.facebook.com/dutchdeltasounds/photos/pcb.1979159205664454/1979157415
664633/?type=3&theater
https://www.facebook.com/paradiso/photos/a.10156022693723338/10156022694858338/
?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/dutchdeltasounds/photos/?tab=album&album_id=17729393
66286440
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213030630433346&set=a.102130306295933
25&type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=hsrEuzfX4n8&fbclid=IwAR2hvqNLzvOoMBcBfy5smf57M
gzzVUli8F_vCFbWIBb9BjKhat0GN0DmMFs

•

Persreacties
MixedworldMusic.com recensie Nordanians
https://www.mixedworldmusic.com/blogs/blog.php?id=20297&blogger=ton-maas&fbclid=IwAR3zO75i1IT55EGC3J68zzX9OAwMm9qeUkd46OCGXbgBX2snULrFxPEkG7A
Music Frames nav Nordanians CD recensie https://www.musicframes.nl/2018/03/het-warmbad-van-drmysore/?fbclid=IwAR1rnwiySp_VW2yqSjo_E2DbRsCQkzVpttyo99rHBT38t8j7EK9AW3nf2kU#
more-48409
Vrije Geluiden vooraankondiging Nordanians:
https://www.vpro.nl/vrije-geluiden/lees/tips/2018/week9-10/the-nordanians-drmysore.html?fbclid=IwAR1lTVOCjfpC1fBKFWiD3cwbYz44QCBZclAXKnzPI2cHcJa5dVvRne0G5E#
Podium Witteman Vooraankondiging Caravan:
https://www.facebook.com/podiumwitteman/videos/2109028999320973/UzpfSTE3MzQ0N
TM1ODY4MDE2ODU6MjAzNzg5MzE1MzEyNDM5Mg/
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MixedWorldmusic.com Vooraankondiging Shishani
https://www.mixedworldmusic.com/blogs/blog.php?id=19394&fbclid=IwAR35QnZxJ7l64adS
-3uS2PMh6IEJnhbXJCYwfgLxNHWdWNS_iBcGwKtQKg4
Maqaam recensie Mozaïek Ensemble
https://maqamag.com/2018/01/12/syria-beats-again-in-the-heart-ofamsterdam/?fbclid=IwAR1R1xF40jzDX2uesqzITiROaVQORMRb_mb2a2114d8SFeuxcIpm4nV_
ri0
MixedWorldmusic.com recensie Moziaek Ensemble:
https://www.mixedworldmusic.com/nieuws/newsItem.php?n01ID=19992&fbclid=IwAR1WxJ
T_R68WEEDhnjWRV6s4JVSJWsOhEKHGqnSOlIFtDU8ryyz-N0HMb6s
Mixedworldmusic.com Recensie Monir Goran/ Baban Kirkuki
https://www.mixedworldmusic.com/blogs/blog.php?id=19448
Vooraankondiging Dutch Delta Sounds VPRO VG:
https://www.vpro.nl/vrije-geluiden/lees/tips/2017/week34-35/old-roots-new-routes.html
Vooraankondiging Dutch Detla Sounds MixedWorldMusic.com
https://www.mixedworldmusic.com/nieuws/newsItem.php?n01ID=19395&fbclid=IwAR2ZXPi
WSBKJWziQzB4TJOcvOrjvqAr7_jLdZaf7sFGBPUQ62_HBFSWt5bo
Parool PS Agendatips van nagenoeg alle concerten
Radio NoordHolland – interview programma de Agenda

Stichting Ritmundo, Sonja Heimann, 22 -10-2018
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