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Beleidsplan ‘Ciconia Consort’ 2017-2020
“Kunst is geen weelde voor enkelen maar een behoefte voor allen.” (Jan Pieter Heije)

TERUGBLIK OP EN EVALUATIE VAN DE PERIODE 2012-2015
Het Ciconia Consort is in 2012 opgericht. Bij een terugblik op de periode sindsdien hebben we het derhalve 
over de eerste drie jaren van ons bestaan. Alvorens de ontwikkelingen in deze periode te beschrijven, eerst 
aandacht voor onze ambitie en het profiel van ons orkest, zoals zich dat in de afgelopen periode heeft 
ontwikkeld.

Onze ambitie
Het Ciconia Consort is een jong professioneel strijkersensemble, met een nationale ambitie en een stevige
thuisbasis in Den Haag. Ciconia Consort wil zich meten met de beste ensembles in Nederland en wil met 
haar profiel een eigen, unieke plaats in het Nederlandse muziekleven innemen.



Onze missie
Het Ciconia Consort bestaat uit een nieuwe, jonge generatie musici, die met professionele inzet en 'frisse
ondernemingszin' investeren in hun ensemble om een groot publiek aan zich te binden. Met topkwaliteit,
origineel concept en aanstekelijke uitvoeringen wil het Ciconia Consort klassieke muziek 'laten leven', laten 
zien dat de behoefte aan klassieke muziek onverminderd groot is en een toegevoegde waarde kan hebben 
voor alle leden van onze samenleving, juist en ook in deze tijd.

Onze visie
Concerten van het Ciconia Consort beogen een totaalconcept te zijn waarbij muziek, al dan niet in 
samenwerking met partners en/of andere kunstdisciplines, naast een vermakelijk ook een leerzaam en 
interactief karakter heeft. Onder het motto 'laat u verrassen' behelst een concert van het het Ciconia 
Consort 'een belevenis'.
Het orkest wil zijn publiek niet slechts een concert bieden maar 'een ervaring', 'een avond of een middag 
uit'. Muziekwerken worden in een relevante context geplaatst door de dirigent die veelal tevens gastheer is.
Door stukken te presenteren in een relevante context worden de 'moeilijkste stukken' toegankelijk voor een 
breed publiek.
Bij dit alles worden geen concessies gedaan aan de kwaliteit van de uitvoering. Het Ciconia Consort wil zijn
klassieke identiteit niet verloochenen en gelooft in een authentiek eerlijk product. Het wil gekozen thema's
verdiepen en het publiek een extra dimensie bieden, kennis meegeven en uitdagen aandachtig naar de 
muziek te luisteren in een ontspannen sfeer.

Ons profiel
Het Ciconia Consort onderscheidt zich van andere ensembles door de combinatie van een kwalitatief hoog
niveau en bijzondere programmering, zowel qua repertoirekeuze als manier van presenteren.
Het Ciconia Consort streeft naar een toegankelijke, huiselijke concertsfeer, zonder vaste patronen. Door 
middel van een thematische opzet van concerten en een geintegreerde randprogrammering zoekt het 
orkest aansluiting bij actueel maatschappelijke thema's en traditionele feestdagen. Op deze wijze weet het 
zijn eigen publiek afwisselende programma's te bieden en nieuwe doelgroepen te bereiken. Het karakter 
van de randprogrammering is afhankelijk van het gekozen thema met bijvoorbeeld literaire, culinaire of 
wetenschappelijke crossovers.
Het Ciconia Consort doet geen artistieke concessies door het louter spelen van overbekend of populair 
repertoire, maar wil zijn publiek juist kennis laten maken en verrassen met de diversiteit van het klassieke 
repertoire. Wij programmeren meestal een mix van bekend en minder bekend of zelden gespeeld 
repertoire.
Het Ciconia Consort is een strijkersensemble bestaande uit een kern van jonge ambitieuze, professionele 
musici, die hun sporen reeds hebben verdiend op nationale en internationale concoursen en concertpodia, 
per project wisselend aangevuld met jonge musici met groeipotentie. De musici van de kern beschouwen 
het ensemble als de basis van hun muzikale bestaan. Alle musici zijn op projectbasis aan Ciconia verbonden.
Zij streven naar de hoogst haalbare kwaliteit van musiceren. Daarbij staan speelvreugde en intensief en 
energiek musiceren voorop. De uitstraling van het ensemble is dan ook jong, gedreven perfectionistisch, en 
zichtbaar en voelbaar enthousiast.
Als het repertoire daartoe aanleiding geeft wordt het ensemble uitgebreid met blazers en/of slagwerkers.
Dirigent van het Ciconia Consort, Dick van Gasteren, is artistiek leider en de bindende factor van het 
ensemble.
Dat het Ciconia Consort een nationaal ensemble wil zijn, impliceert dat concerten door heel Nederland 
worden gegeven, voornamelijk in de provincie, maar ook in middelgrote zalen in Amsterdam, Rotterdam en 
Utrecht als de kansen zich daartoe voordoen.
Om de concertformule goed tot zijn recht te laten komen is het belangrijk dat in kleine en middelgrote zalen
wordt opgetreden. Daar zijn de mogelijkheden optimaal om de beoogde intieme, ontspannen en huiselijke 
sfeer te scheppen. De Nieuwe Kerk in Den Haag is een bij uitstek geschikte plek voor het repertoire van het 
Ciconia Consort. De ambitie van Ciconia Consort spoort geheel en al met de ambitie van Den Haag om van 
de Nieuwe Kerk een centrum van kamermuziek te maken. Cultuur aan het Spuiplein, levendige cultuur in 
het centrum. Met onze bijzondere programmering vergroten wij de diversiteit in het aanbod.
Het Ciconia Consort richt zich op jong en oud. Bij concerten is er een speciaal kinderprogramma. De 



kinderen maken een deel van het concert mee en krijgen de rest van de tijd een muzikaal educatief 
programma op maat aangeboden door gespecialiseerde medewerkers. Ouderen werden vooral getrokken 
door het herdenkingsconcert ‘Jullie hebben de oorlog niet meegemaakt’ en voelden zich thuis bij het 
Konditoreiconcert.

De periode 2012-2015
Positionering
Het is het Ciconia Consort in betrekkelijk korte tijd gelukt om een eigen plaats te verwerven in het Haagse
muziekleven, hierbij geholpen door het ‘gat in de markt’, dat in Den Haag bleek te bestaan. Beziet men het
aanbod in Nederland van professionele kamerorkesten in de belangrijkste steden, dan blijken Amsterdam,
Utrecht en Rotterdam reeds over goede orkesten te beschikken. In Amsterdam het 'Nederlands Kamer 
Orkest', 'Amsterdam Sinfonietta' en 'Amsterdam Baroque Orchestra', in Utrecht de 'Nieuwe Philharmonie 
Utrecht' en 'Ludwig' en in Rotterdam het 'Sinfonia Rotterdam' en het 'Doelen Ensemble'. Daar tegenover 
stond dat Den Haag tot voorheen geen professioneel strijk/kamerorkest had met een breed repertoire.
In 2012 is het strijkorkest 'Ciconia Consort' opgericht. Inmiddels heeft dit orkest in haar korte bestaanstijd
bewezen dat topkwaliteit en topmentaliteit hand in hand kunnen gaan met een origineel concept om 
klassieke muziek ingang te doen vinden bij grotere groepen van de samenleving. Hoewel voor orkest en 
organisatie nog veel werk aan de winkel is, heeft het gezelschap reeds laten zien dat het een welkome 
aanvulling is op het Nederlandse en in het bijzonder het Haagse culturele aanbod.
Door onder andere thematische programmering, aankleding en presentatie van de concerten en het 
aanbieden van educatieve kinderopvang tijdens de concerten onderscheidt het Ciconia Consort zich van 
andere gezelschappen.
Samenwerkingsverbanden bestaan ondermeer met de naast de Nieuwe Kerk gelegen horecagelegenheid 
Pavlov (standaard wordt het publiek uitgenodigd na concerten orkest en dirigent te ontmoeten bij een nazit
met een drankje en hapje passend bij het thema van het concert), de Stichting Behoud Waardevol Erfgoed 
(sponsoring repetitieruimte De Barthkapel) en de Stichting DMC (kaartverkoop en zaalhuur Nieuwe Kerk).

Concerten
In de drie seizoenen dat het orkest bestaat is het Ciconia Consort muzikaal en sociaal steeds hechter en
homogener geworden. Het orkest heeft in korte tijd veel repertoire kunnen opbouwen.
Het publiek maakte kennis met zelden gespeeld repertoire als Sommernacht van Othmar Schoeck, het 
orgelconcert van Frantisek Xaver Brixi, de Böhmische Hirtenmesse van Jakub Jan Ryba en zelfs Nederlandse 
premieres als Sinfonia Pastorale van Schiassi, Serenade voor strijkers van Kalinnikov en de Serenade voor 
strijkers van Mieczysław Karłowicz. Ook werd het publiek verrast door bijzondere presentaties, waarbij de 
concertzaal werd omgebouwd tot Wiener Konditorei. Tafeltjes zorgden voor een ontspannen concertsfeer 
en sociale interactie tussen publiek onderling. Te gast bij het Ciconia Consort waren onder andere sprekers 
als Pieter Waterdrinker, Etty Mulder en Willem Otterspeer. Artistieke samenwerkingen vonden plaats met 
o.a. Koorschool Haarlem, Residentie Kamerkoor en de zangsolisten Peter Gijsbertsen en Jean-Leon 
Klostermann.
Vioolsolisten uit het Ciconia Consort speelden in bijzondere opstellingen midden tussen het publiek. 
Dirigent Dick van Gasteren ontpopte zich als gastheer met toelichtingen op de te spelen werken en de 
context en samenhang in het programma. Sommige concerten werden gedecoreerd met bijzondere 
aankleding van Midwinterhoornblazers, Jachthoornblazers, sneeuw en zelfs echte schapen in de kerk. Ons 
publiek laat weten de programma’s verrassend, mooi en bijzonder te vinden en de uitstraling van het orkest 
energiek en fris. De concertsfeer wordt als intiem, ontspannen en huiselijk ervaren.
Vanaf het eerste seizoen heeft het Ciconia Consort een concertserie opgezet in de Nieuwe Kerk van Den 
Haag, waar het van drie concertprogramma’s in 2012/13 is gegroeid naar zes programma's in 2014/15. In 
Den Haag werd ook op andere locaties gespeeld zoals de Barthkapel, Kerk Kruispunt, Centrale Bibliotheek, 
Medisch Centrum Haaglanden en het grote podium van het Haags Uit Festival. Voor de AVRO werd een live 
radio optreden verzorgd vanuit het Amsterdamse Concertgebouw in het programma ‘Spiegelzaal’.
In het derde seizoen heeft Ciconia Consort, met steun van Stichting Buma Cultuur en het landelijk Fonds 
voor de Podiumkunsten, de sprong kunnen maken naar andere steden en regio's in het land. Concerten 
werden gegeven in Leiden, Gorinchem, Rotterdam, Amsterdam, Bergen (NH), Den Bosch, Eindhoven, 
Zutphen, Bergen op Zoom en Maassluis. In totaal zijn in drie seizoenen 35 concerten gegeven; 7 concerten 



in het seizoen 2012/13, 12 concerten in het seizoen 2013/14 en 16 concerten in het seizoen 2014/15.
Het aantal bezoekers, exclusief bezoekers Haags Uit Festival, was in seizoen 2012/13 688, in seizoen 
2013/14 1.480 en in seizoen 2014/15 1.628 (waarvan 1.098 in Den Haag). Het gemiddeld aantal bezoekers 
per concert in de Nieuwe Kerk liep op van 125 in het eerste seizoen naar 157 in het jongste seizoen. Bij dit 
laatste cijfer de kanttekening dat dit negatief werd beinvloed door het project ‘Who’s afraid of red, white 
and blue’, waar vanwege het overwegend moderne en onbekende karakter van de muziek slechts 68 
bezoekers op af kwamen.
Zonder dit project zou het gemiddeld aantal bezoekers in het laatste seizoen op 175 zijn uitgekomen. 
Gemiddeld is 12% van ons publiek jonger dan 27 jaar.

Organisatie
In de eerste drie seizoenen van zijn bestaan heeft het gezelschap geïnvesteerd in de opzet van zijn 
organisatie, het initieren van een vriendenkring, het mobiliseren van publiek en het formeren van een 
Comite van Aanbeveling. Bij de belastingdienst is de ANBI status aangevraagd en verkregen. Vrijwilligers zijn
geworven voor de bibliotheek, het vriendenbeheer en de website.

Financiën
Vele fondsen zijn door ons aangeschreven voor financiele ondersteuning. Hierbij is veel ervaring opgedaan 
en een aardig beeld ontstaan van fondsen die voor ons interessant zijn. Financiele bijdragen ontvingen wij 
van Prins Bernhard Cultuurfonds, Gravin van Bylandt Stichting, VSB-fonds, de Gilles Hondius Foundation, 
Stichting Zabawas, BNG Cultuurfonds en Stichting Buma Cultuur. Bij dit laatste fonds werd de bijdrage 
verkregen voor promotie van Nederlandse muziek, het project ‘Who’s afraid of red, white and blue’. 
Daarnaast ontvingen wij een sponsorbedrag in het opstartseizoen van ‘Merford Noise Control’ en vele 
particuliere donaties, waaronder Stichting Kastanje. Ook werd een sponsoring in natura ontvangen van het 
bedrijf ‘Voerman’ (project ‘De koopman, de dominee en de wodka’) met een gratis verstrekking aan ons 
publiek van het vers van de pers gerolde boek ‘Lenins Balsem’ van gastspreker Pieter Waterdrinker. 
Subsidies Culturele Projecten werden aangevraagd en verkregen bij de Gemeente Den Haag, waarbij alle 
aanvragen tot nu toe zijn gehonoreerd. Naast projectsubsidies van de gemeente Den Haag werden ook 
subsidies toegekend door de gemeenten Haarlem en Zutphen. Vanaf het seizoen 2014/15 kon het Ciconia 
Consort projectaanvragen doen bij het Fonds Podiumkunsten. Mede dankzij financiele bijdragen van deze 
landelijke projectsubsidie heeft het Ciconia Consort het aantal concerten buiten Den Haag kunnen 
uitbreiden.
Voor de financiele huishouding is een boekhoudsysteem opgezet, opdat ten alle tijde zowel intern als extern
naar daartoe geeigende instanties op correcte wijze verantwoording kan worden afgelegd.
Ondanks pogingen daartoe heeft het Ciconia Consort tot op heden nog geen vaste sponsor aan zich weten 
te binden. Het bedrijfsleven stelt zich terughoudend op.
Musici en staf van het Ciconia Consort hebben in hun orkest ‘geinvesteerd’. In het eerste project werd ‘om 
niet’ gespeeld, in het tweede seizoen kon in het kader van ‘de kleine vergoedingsregeling’ een bescheiden 
vergoeding van €163 per project (veelal 10 à 12 repetities plus concert) aan de musici worden betaald en in 
het derde seizoen een bescheiden bedrag per repetitie en concert. De staf van Ciconia Consort werkt nog 
steeds op ‘no cure, no pay’ basis, dat wil zeggen dat alleen wordt uitbetaald als daar (per project) de 
financiele ruimte voor bestaat en nooit meer dan per musicus is betaald. In vele gevallen heeft dit 
geresulteerd in het niet geven van een beloning.
Op uitkoopbasis heeft het Ciconia Consort slechts enkele concerten weten te realiseren. Zalen leggen het 
risico van publieksopkomst en recette steeds meer bij het gezelschap en programmeren liever bij het 
publiek reeds bekende artiesten. In het seizoen 2014/15 heeft het orkest daarom op eigen risico 
concertzalen gehuurd om op die manier een relatie op te bouwen met betreffende zalen teneinde in de 
toekomst tegen gunstiger financiele- en marketing condities terug te kunnen keren.
De kosten waren in het eerste seizoen €30.936, in het tweede seizoen €63.907 en in het derde seizoen 
€134.756.
Van de Gemeente Den Haag werd in het eerste seizoen €10.000 aan projectsubsidies ontvangen, in het 
tweede seizoen bedroeg het totaal van de door Gemeente Den Haag verstrekte projectsubsidies €34.000 en
in het seizoen 2014/15 €61.962. De recettes zijn opgelopen van €8.021 in het eerste seizoen tot €29.005 in 
het laatste seizoen.



Publiciteit
Voor de herkenbaarheid van het Ciconia Consort werd een eigen huisstijl ontwikkeld voor onze flyers en 
onze jaarbrochure. Actief werd geflyerd door staf en musici op strategische locaties, alsook huis-aan-huis. 
Gezien het grote aantal ambtenaren dat de stad Den Haag telt zijn veelvuldig kortingsacties aangeboden 
aan personeelsverenigingen van diverse ministeries, de gemeente Den Haag en aan ambassades. Thema-
gelieerde kortingsacties en samenwerkingen werden geinitieerd richting onder andere De Bijenkorf City 
Cafe, Wiener Konditorei (project ‘Sachertorte & Apfelstrudel’), bloemenwinkels (Valentijnsconcert), Spaanse
organisaties als Instituto Cervantes (‘Tapas met Don Quichot’), boekwinkels en Letterkundig Museum 
(‘Nooit meer slapen’), Haagse Vrijheidsweken en Kamp Westerbork (‘Jullie hebben de oorlog niet 
meegemaakt’).
Het bereikte aantal bezoekers door deze acties is moeilijk meetbaar, maar de acties hebben zeker de 
diversiteit van ons publiek vergroot en positief gewerkt op onze naamsbekendheid.
Teleurstellend is dat het Ciconia Consort, ondanks erkenning van vele deskundigen en zeer positieve 
beoordelingen van de Gemeente Den Haag nog geen enkele recensie heeft gekregen in een plaatselijke dan 
wel landelijke krant. Hoewel Ciconia Consort enkele malen op radio 4 te horen was, heeft RTV West voor dit
Haagse ensemble nog geen belangstelling getoond.

Samenvattend
Het Ciconia Consort heeft in korte tijd vaste grond onder de voeten gekregen in Den Haag. Het aantal 
projecten en het aantal concerten per project is gegroeid, evenals de bezoekersaantallen per concert. Het 
Ciconia Consort is klaar voor de volgende fase: met Den Haag als stevige thuisbasis een verbreding van die 
basis in de rest van Nederland.

PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE 2017-2020
Missie, visie en doelstelling
Onze ambitie, missie en visie alsmede ons profiel zoals weergegeven in paragraaf 1.2 blijven voor de 
periode 2017/20 de basis voor het Ciconia Consort. Hierbij de kanttekening dat wij niet star zullen 
vasthouden aan een ooit gekozen concept, maar, indien wenselijk, soepel willen kunnen inspelen op 
veranderende omstandigheden en kansen die ons worden geboden.

Met onze formule bereiken wij ook nieuw publiek
De formule van thematische concerten biedt de mogelijkheid met succes in te haken op actuele thema’s en
bestaande tradities en kan zodoende maatschappelijke betrokkenheid bewerkstelligen bij brede lagen van 
de bevolking. Alle reden om hiermee door te gaan.
Concerten kunnen globaal worden verdeeld in de volgende concepten:
● Programma's waar een speciale gast met literaire, kunsthistorische of wetenschappelijke expertise het
concertthema op populaire, leerzame en anekdotische wijze lardeert en toelicht. Hierbij wordt zoveel 
mogelijk gestreefd naar integratie met de uit te voeren muziek. Voorbeelden uit de afgelopen periode 
'Nooit meer slapen' (midzomerconcert) en 'Allemaal naar de psycholoog'. Voor de komende periode wordt 
gedacht aan een 'American Dream'- programma in verband met Amerikaanse verkiezingen waarbij een 
bekend Amerika kenner verbanden legt tussen de tijd waarin de compositie tot stand kwam en de 
toenmalige Amerikaanse verkiezingen.
Een ander plan is om het Offerfeest en/of het Suikerfeest als thema te benoemen. Dat de islam, het 
jodendom en het christendom gemeenschappelijke wortels en dezelfde aartsvaderen hebben komt 
waarschijnlijk het best tot zijn recht in het Offerfeest waarbij wordt herdacht dat aartsvader Abraham werd 
gevraagd zijn eigen zoon te offeren, een feest dat in zowel in islam, jodendom en christendom in een of 
andere vorm wordt gevierd. Een rabbi, iman en priester met elkaar in gesprek, een programma dat ook zeer
geschikt zal zijn voor de scholen.
Muziek: Kadisch van Ravel, Davide Penitente van Mozart. Het Suikerfeest als afsluiting van de islamitische
vastentijd is een steeds vertrouwder feest in de Nederlandse samenleving geworden. In samenwerking met
Turkse en/of Marokkaanse musici wordt een klassiek muzikaal programma samengesteld waarbij de nodige
culturele cross-overs zullen worden gemaakt.
● Programma's waarbij het publiek rond tafeltjes gezeten, genietend van een drankje en kleine lekkernij 



luistert naar een gemeleerd programma waarbij de dirigent als gastheer toelichting geeft en op 
anekdotische wijze het betreffende thema belicht. Voorbeelden uit de afgelopen periode ‘Wiener 
Konditorei’ en ‘Tapas met Don Quichot’. Voor de komende periode wordt gedacht aan een tweede ‘Wiener 
Konditorei’ waarbij in hiervoor genoemde nostalgische sferen nu muziek uit de tweede Weense school zal 
worden belicht (walsen van Schonberg, de Nachtegaal van Berg).
● Programma's waar met aankleding en verhaallijn een (nostalgisch) huiselijke sfeer wordt gecreeerd voor 
de hele familie. Uiteraard wordt hierbij gewaakt dat ook de volwassen concertbezoeker een volwaardig 
product krijgt aangeboden. Voorbeelden uit de afgelopen periode het ‘Valentijnsconcert’ en ‘Boheemse 
Kerst’. Voor de komende periode denken wij aan ‘Salzburger-Advent-Gesang’, een kerstprogramma i.s.m. 
Tiroler Landesmuseum, met onbekende Tiroler muziek en in Nederland onbekende muziekinstrumenten.
● Programma's waar een denkbeeldige reis door landen of continenten (geografische belichting) of de tijd
(temporele belichting) wordt gemaakt, waarbij zodanig culturele crossovers worden gemaakt dat zij nieuw 
licht werpen op gespeeld repertoire. Voorbeeld uit de afgelopen periode was het programma ‘De Orient 
Expres’. Voor de toekomst wordt gedacht aan programma’s als ‘De zijderoute van Marco Polo’ (met o.a. 
muziek van Tan Dun) en ‘Glas en Staal' (wereldtentoonstellingen van Parijs en London).

Een Haags ensemble
Ambitie van het Ciconia Consort is en blijft om naam en positie te krijgen als het ensemble en een van de
culturele paradepaardjes van Den Haag, onze thuisbasis. Wij heten niet voor niets het Ciconia Consort. De
ooievaar maakt op een creatieve wijze deel uit van ons logo.
Het Residentie Orkest, primair ingesteld op groot symfonisch werk, is als enige professionele orkest gericht 
op de regio Den Haag. Dit orkest zal voor de komende jaren verhuizen naar het Zuiderstrandtheater in 
Scheveningen.
Het Ciconia Consort zal gedurende die periode het ‘muzikale vuur’ aan het Spui brandende houden met
een afwisselende concertserie in De Nieuwe Kerk. Wij beschouwen de Nieuwe Kerk, mede vanwege zijn
centrale ligging, schitterende akoestiek, multifunctionaliteit, ambiance en uitstraling, als een ideale 
thuisbasis.
Met stichting DMC hebben wij de afspraak dat wij gebruik maken van de Nieuwe Kerk tegen concurrerend
tarief.
Als Haags visitekaartje wil het Ciconia Consort bovendien ook nationaal een gevraagd en gewaardeerd 
orkest worden, met name in de middelgrote concertzalen.

We gaan nog beter worden
Dit zal worden gerealiseerd door de vaste kern van het orkest uit te breiden met musici die het orkest 
beschouwen als de basis van hun muzikale bestaan en die zich medeverantwoordelijk voelen voor het 
orkest als ‘onderneming’. Dit zal de homogeniteit, het op elkaar ingespeeld raken, verder verbeteren. Om 
het beoogde brede repertoire te kunnen uitvoeren gaat het Ciconia Consort uit van een vaste 
strijkersbezetting van 20 musici (6 eerste violen, 5 tweede violen, 4 altviolen, 3 violoncelli en 2 
contrabassen). Doel is om in de komende jaren de vaste kern (nu 14 musici) uit te breiden tot 18. De totale 
bezetting van het ensemble bestaat dan uit een kern van 18 musici, met ruimte voor minimaal 2 wisselende 
musici (remplacanten), waarbij wij ons richten op jong talent. De selectie van nieuwe musici zal blijven 
plaatsvinden door middel van een systeem van scouting, cooptatie en ballotage. Hiermee leveren wij een 
bijdrage aan een goed makersklimaat en ruimte voor talentontwikkeling. 

We gaan meer publiek trekken
Het Ciconia Consort zal op projectbasis blijven spelen. Gestreefd zal worden naar minimaal vijf 
concertprogramma’s per jaar. De in het seizoen 2014/15 ingezette beweging naar meer concerten per 
project zal worden voortgezet. In 2020 zullen er per project 6 concerten worden gegeven, waarbij ieder 
concertprogramma in ieder geval wordt uitgevoerd in de Nieuwe Kerk. De overige concerten zullen 
voornamelijk buiten Den Haag plaats vinden, verspreid door het gehele land, maar kunnen ook concerten 
op andere locaties in Den Haag omvatten, hierbij te denken aan besloten uitkoopconcerten. Na de eerste 
seizoenen begint de publieksaanhang in Den Haag voor het Ciconia Consort steeds vastere vormen aan te 
nemen. In de komende jaren zullen wij niet alleen werken aan een verdere uitbouw van ons Haagse 
publiek, maar ook aan publieksopbouw in de verschillende regio's van het land. Daartoe zullen wij een 



samenwerkingsverband aangaan met enkele middelgrote concertzalen in het land, waar onze formule een 
goede kans heeft om tot haar recht te komen. Kort gezegd: het Ciconia Consort wil meer en nieuw publiek 
trekken en vollere zalen realiseren. Dit komt neer op het doortrekken van de lijn van de afgelopen drie 
seizoenen.

Educatie
Het percentage jongeren (<27 jaar) dat onze concerten bezoekt is met 12% al substantieel te noemen voor
klassieke muziek. Dit komt mede door de educatieve kinderopvang/workshop die wij tijdens onze concerten
bieden aan kinderen van 4 t/m 10 jaar. Dit geeft jonge en/of alleenstaande ouders de mogelijkheid om in 
een ontspannen sfeer onze concerten te bezoeken. In de periode 2017-2020 kan het concept van de 
educatieve kinderopvang bij concerten, zoals deze plaatsvindt in de Nieuwe Kerk van Den Haag, worden 
uitgebreid naar enkele andere locaties buiten Den Haag, zodra wij een vastere band met de concertzaal en 
stad hebben opgebouwd.
Voor educatieve projecten willen wij een samenwerking onderzoeken met het Gemeente Museum Den 
Haag en het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, die beide grote groepen scholieren per jaar over de 
vloer krijgen. Een muziekprogramma dat aansluiting heeft bij een lopende tentoonstelling kan de kinderen 
een extra dimensie bieden.
Het Ciconia Consort wil jongeren bekend maken met klassieke muziek maar wil dit niet doen met 
concertformules die aansluiting zoeken bij een door volwassenen veronderstelde leefwereld van jongeren. 
Dirigent en artistiek leider Dick van Gasteren, tevens vaste gastdirigent van het fameuze jeugdorkest 
Orquesta Teresa Carreno in Venezuela, formuleert het als volgt:
“De 'populaire methode' werkt niet. Jongeren prikken hier doorheen. Bij hen gaan alarmbellen rinkelen als 
volwassenen zich met alle macht de 'wereld en taal' der jongeren toe eigenen om hen iets te verkopen. Dit 
heeft juist een averechts effect. Jeugd blijkt in dit opzicht zeer gevoelig voor authenticiteit.” [Dick van 
Gasteren, 'Over Jeugdorkesten en de didactiek van het dirigeren', Walburgpers Zutphen 2010]
Het Ciconia Consort wil jongeren dan ook verleiden met een authentiek en eerlijk product. Dat de musici 
van ons orkest jong zijn helpt hierbij.

Marketing
Zowel de Gemeente Den Haag als ook het Fonds Podiumkunsten hebben laten weten het noodzakelijk te 
achten dat wij concerten op diverse plaatsen in het land gaan geven en verbinden hieraan de continuering 
van subsidies.
Door het verdwijnen en inkrimpen van regionale orkesten als gevolg van substantiele bezuinigingen op de
gevestigde culturele instituties is het aantal concerten in de middelgrote zalen in de provincies afgenomen. 
Dit schept kansen voor het Ciconia Consort.
Van belang is te bedenken dat het verschijnsel van uitkoopconcerten verdwijnt omdat zalen zelfstandig
verantwoordelijk zijn geworden voor een goede zaalbezetting. Klassieke muziek kenmerkt zich niet altijd 
door kwantitatieve publieksaandacht en geldt bij de zalen niet als populaire programmering. Een en ander 
vereist voor het Ciconia Consort een actieve marketing op afstand, buiten Den Haag. Als relatief onbekend 
gezelschap zal het mobiliseren van publiek buiten de eigen regio het nodige vergen van onze organisatie.
Het Ciconia Consort werkt aan binding en werving van een vaste publiekskring voor zijn concerten en 
daarmee aan het vergroten van publieksaantallen bij zijn concerten door middel van gastvrijheid, een hoog 
artistiek niveau, een huiselijke concertsfeer en ‘meet and greet’ met het publiek na afloop van de 
concerten.

Marketingdoelen voor de periode 2017-2020
1) Aantal bezoekers:
● voor concerten in de Nieuwe Kerk in Den Haag: een groei van gemiddeld 175 bezoekers per concert in
2015 naar gemiddeld 300 in 2020 (maximale zaalbezetting = 344, dit betekent een groei van 51% naar 87%
zaalbezetting).
● voor concerten buiten Den Haag: een toename van gemiddeld 10% per concert per jaar.
2) Naamsbekendheid:
Digitale doelstelling: een toename van 570 facebook volgers in 2015 tot 2.000 volgers in 2020.
3) Binding van een vast publiek:



Doelstelling: toename van het aantal 'Vrienden van het orkest' van 40 in 2015 naar 200 in 2020.
Doelgroepen
Ciconia Consort vindt het belangrijk dat concerten aantrekkelijk zijn voor een breed en divers publiek. Een
publiek dat een goede maatschappelijke afspiegeling is, komt de concertsfeer bovendien ten goede. Het 
Ciconia Consort wil er zijn voor jong en oud. Naast traditioneel concertpubliek zet het orkest door middel 
van educatieve kinderopvang in op zowel kinderen, de nieuwe generatie, als ouders van jonge kinderen die 
zonder dergelijk initiatief geen gelegenheid hebben concerten te bezoeken. Daarnaast willen wij d.m.v. 
samenwerking met zorginstellingen als De Zonnebloem en Florence ook ouderen bereiken. Dit laatste zien 
wij ook als onze sociaal-maatschappelijke taak, het leggen van verbindingen met het sociale domein.

Hoe bereiken wij onze doelgroepen?
Waar mogelijk en zinvol zal het prijsinstrument worden ingezet. Hoewel de opbrengst per kaartje daardoor 
lager zal worden, groeit het potentieel publiek voor volgende concerten. Ook zullen met enige regelmaat, 
op enkele goed gekozen locaties (bibliotheek, buurtconcert Barthkapel), gratis concerten met een gedeelte 
van het lopende concertprogramma worden gegeven, met als doel een groter publieksbereik in de 
toekomst.
Door het hanteren van verschillende concerttarieven (kinderen /jongeren/ooievaarspas voor 
minvermogenden en groepen) probeert het Ciconia Consort concertbezoek voor een breed en divers 
publiek mogelijk te maken.
Om dit brede publiek te bereiken wordt gebruik gemaakt van een mix van moderne digitale en traditionele
publiciteitskanalen. Bij ieder project worden standaard de volgende publiciteitsacties geentameerd:
- Persberichten naar kranten en media, zowel landelijk als lokaal
- Verspreiding flyers en posters op strategische en originele locaties .
- Versturen digitale flyers/concertaankondigingen aan een groeiend adressenbestand
- Concertaankondigingen via radio 4
- Aankondigingen via de verschillende web(cultuur)agenda's
- Aankondiging evenement op de facebooksite van Ciconia Consort
- Jaarlijkse presentatie op 'Haags Uit Festival' met speciale kortingsacties voor concerten
- Brede verspreiding van onze jaarbrochure
- Advertenties via Google Adwords
- Up-to-date houden van de eigen website
Naast genoemde algemene doelgroepen en 'traditioneel concertpubliek' spelen we bij de specifieke 
themaprogramma’s in op doelgroepen die binding hebben met het specifieke programmathema. Deze 
doelgroepen worden vervolgens benaderd met gerichte publiciteitsacties, d.m.v. samenwerkingsverbanden 
en met eventuele kortingsacties.

Toename van aantal bezoekers door professionaliseren van onze marketing
a) Samenwerking met Den Haag Marketing, een stichting die als overkoepelende organisatie de stad Den 
Haag op de kaart zet. Zij verzorgt de collectieve marketing (strategie en uitvoering) en geeft advies aan 
gemeente en marktpartijen over de toeristische infrastructuur met als doel: maximale economische spin-
off. Den Haag Marketing promoot wat in Den Haag te doen is en voor beoogde doelgroepen interessant is. 
Een abonnement kost jaarlijks 450 euro. Dit kanaal is tot nu toe uit kostenoverwegingen gemeden maar het 
Ciconia Consort zal in de toekomst gebruik maken van dit kanaal. Het VVV draagt dan zorg dat flyers, 
aanplakbiljetten e.d. op de juiste plaatsen terechtkomen en verdere promotionele acties worden 
ondersteund.
b) Naast marketing via concertzalen zal worden gezocht naar ad hoc samenwerkingspartners: instanties als
zorginstellingen, vriendenstichtingen, Lions of bedrijven (bedrijfsuitjes). Ook kunnen we 
amateurgezelschappen in een voorprogramma laten optreden. De diversiteit van thema en 
randprogrammering biedt de mogelijkheid om steeds met andere, vanuit marketingoogpunt interessante, 
partners samen te werken, zoals musea (museumjaarkaartacties).
c) Het vergroten van het mailadressenbestand voor nieuwsbrieven. Door de meeste concertzalen worden 
de mailadressen van online-bestellingen wegens privacy wetgeving niet vrijgegeven, zo ook niet door 
stichting DMC, zodat wij niet via deze meest voor de hand liggende weg kunnen werken aan uitbreiding van 
ons mailadressenbestand. Mede voor het verzamelen van mailadressen hebben wij daarom een 



persoonlijke Ciconia Spaarkaart geintroduceerd. Bij ieder bezocht concert kan een stempel worden 
verkregen en bij vijf stempels krijgt men een gratis concert aangeboden. Vanaf het seizoen 2015/16 zullen 
wij de kaartverkoop bij enkele concerten organiseren via klassiekemuziek.nl. Tegen een vergoeding per 
verkocht kaartje worden concertaankondigingen door deze organisatie verstuurd naar minimaal 9.000 
adressen van bezoekers van klassieke muziek concerten. De mailadressen van mensen die kaarten kopen 
voor de concerten van het Ciconia Consort worden aan ons vrijgegeven. Zo breiden wij ons mailadressen 
bestand ook uit voor concerten buiten de regio Den Haag.
d) Intensief gebruik van Twitter, Facebook en GoogleAdwords campagnes. De adverteerder (in dit geval het
Ciconia Consort) betaalt alleen voor zijn advertentie als hier effectief op wordt geklikt. Per dag of per klik 
kan een maximumbudget worden ingesteld.
Het vergroten van onze naamsbekendheid
a) A0-poster-acties door de stad of acties in bus/tram. Vanwege budgettaire beperkingen werd tot nu toe 
geen gebruik gemaakt van deze kanalen .
b) Professionaliseren van ons promotiemateriaal. Een kort promotiefilmpje van het Ciconia Consort, te
verspreiden via website, YouTube, Facebook en via USB-sticks.
c) Het vervaardigen van CD-opnames, mede gefinancierd door een crowdfundingcampagne via 
voordekunst.nl, welke campagne ook bijdraagt aan een grotere naamsbekendheid.
d) Nieuwe frisse website met meer mogelijkheden en een klassieke, stijlvolle uitstraling. Een goed 
toegankelijke, aantrekkelijke en verzorgde website is een basisvereiste. Op de website zullen 
voorbeschouwingen van de concerten worden gegeven. Musici van Ciconia Consort krijgen in het kader 
hiervan de kans om zichzelf te profileren bijvoorbeeld d.m.v. een interview op de website.
e) Het Ciconia Consort werkt aan meer aandacht van pers, vakbladen en media (zowel Den Haag als 
landelijk), interviews en artikelen in magazines zoals bijvoorbeeld 'Luister'.

Publiek dat onze concerten bezoekt willen wij graag vasthouden
Gastvrijheid, een hoog artistiek niveau en een huiselijke concertsfeer zijn onze sleutelwoorden.
a) Middels een gastenboek kunnen gasten hun mening en reacties kenbaar maken aan ons en het publiek.
b) De Ciconia Spaarkaart leidt tot meer publieksbinding (zes halen, vijf betalen).
c) Na afloop van concerten in Den Haag vindt standaard een 'meet and greet' met het publiek plaats.
d) Verkoop van eigen cd’s aan de vriendenbalie zal een aantrekkende werking hebben op het verkrijgen van
nieuwe vrienden.

Financiën
Inkomsten
Op de lange termijn streeft het Ciconia Consort naar een inkomstenmodel waarbij het 1/3 van haar 
inkomsten genereert uit recettes, 1/3 uit private gelden en voor 1/3 ondersteuning behoeft van overheden 
(subsidies). De realiteit gebiedt ons echter te erkennen dat in de gegeven economische omstandigheden en 
de fase van het bestaan van het Ciconia Consort het realiseren van deze ambitieuze doelstelling voor alsnog 
niet mogelijk zal zijn.

Recettes
De recettes bestaan uit de opbrengsten van kaartverkoop en uitkoopsommen. Zoals al eerder aangegeven is
de bereidheid van zaaldirecties om een nieuw nog relatief onbekend jong orkest een uitkoopsom te bieden 
beperkt.
De begroting laat een toename zien van het aantal uitkoopconcerten van twee in 2017 tot zeven in 2020.
Wij zullen het derhalve vooral moeten hebben van kaartverkoop. In hoofdstuk 3 is aangegeven hoe deze 
zich zal ontwikkelen op basis van een in de komende jaren geleidelijk toenemend aantal concerten en een 
groeiend aantal bezoekers per concert. Zoals uit de kwantitatieve gegevens blijkt zullen wij van 16 
concerten met gemiddeld 125 bezoekers in 2015 groeien naar 30 concerten met gemiddeld 171 bezoekers 
in 2020, dit alles exclusief een jaarlijks bereik van ca. 650 bezoekers op het Haags Uit Festival.
De inkomsten uit kaartverkoop is het product van het aantal verkochte kaartjes en de prijs van de kaartjes. 
Bij de bepaling van de kaartprijs wordt rekening gehouden met dat wat in de desbetreffende concertzaal 
gebruikelijk is bij gezelschappen van middelgrote omvang.
Voor concerten in de Nieuwe Kerk te Den Haag gold dat een kaartprijs van €32 gebruikelijk was. Als ‘new kid



in town’ hanteerde het Ciconia Consort een concurrerende prijs van €28. Opmerkelijk is dat stichting DMC 
met ingang van seizoen 2015/2016 zijn kaartprijs voor alle concerten op hetzelfde niveau heeft gebracht, 
hetgeen een verhoging van onze prijs bemoeilijkt, zo niet onmogelijk maakt.
Om de concerten voor eenieder toegankelijk te maken bieden wij diverse kortingstarieven: €10 voor 
jongeren tot 27 jaar en ooievaarspashouders en €2,50 voor kinderen tot 12 jaar. Om nieuw publiek naar 
concerten van het Ciconia Consort te trekken worden ook actiekortingen gegeven.
Met de toename van de bekendheid van het orkest verwachten wij ook regelmatig door bedrijven en 
overheden op incidentele basis te worden ‘ingehuurd’ om bij bijzondere gelegenheden te spelen tegen een 
per gelegenheid daartoe overeen te komen beloning.

Inkomsten uit private gelden
Het bereiken van het beoogde niveau van deze inkomstenbron is een kwestie van doorzettingsvermogen en 
lange adem. We onderscheiden in deze inkomstencategorie private fondsen, sponsors en donateurs.
In de afgelopen periode hebben wij een redelijk goed zicht gekregen op de private fondsen die bereid zijn 
om een jong orkest als het onze incidenteel te steunen. Van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Gravin van 
Bylandt Stichting, VSB-fonds, de Gilles Hondius Foundation, Stichting Zabawas, BNG-Cultuurfonds en 
Stichting Buma Cultuur mocht het Ciconia Consort reeds bijdragen ontvangen. Gewerkt wordt aan het 
hechter maken van onze relatie met deze en andere fondsen, zoals Fonds21, Norma Fonds, Van den Berch 
van Heemstede Stichting en Turing Foundation. Maar ook fondsen die actief zijn in diverse regio’s buiten 
Den Haag hebben onze aandacht, zoals het K.F. Hein Fonds en TAQA Fonds.
Sponsors zullen we moeten vinden in het bedrijfsleven. Daartoe zullen we een netwerk van contacten 
moeten opbouwen. Ondanks het feit dat onze thematische concerten aanleiding kunnen geven voor 
sponsoring van onze concerten, heeft het bedrijfsleven zich tot nu toe terughoudend betoond. De hoop is 
dat verbetering van de economische omstandigheden hierin verandering zal brengen. Het streven is om een
meer continue relatie te realiseren in de vorm van een hoofdsponsorschap door een Haags bedrijf of 
Haagse instelling.
Een begin is gemaakt met het aan ons binden van ‘vrienden’, die vooral worden geworven uit ons reguliere
concertpubliek In de komende jaren zal intensief worden gewerkt aan het verstevigen en uitbouwen van de
relatie met deze vrienden. Doel hiervan is niet alleen de positieve invloed op het orkest van het hebben van 
een vaste groep supporters, maar ook het doen groeien van deze bron van inkomsten d.m.v. donaties, 
schenkingen en erfenissen. De ANBI status van onze stichting zal ons hierbij van dienst zijn.

Subsidies
Helaas is het een utopie om te denken dat een orkest als het Ciconia Consort al haar kosten kan dekken 
door middel van recettes en particuliere bijdagen. Bijdragen van overheidswege zullen nodig blijven. Het 
Ciconia Consort is de Gemeente Den Haag dankbaar voor de tot nu toe gegeven projectsubsidies. Zonder 
deze bijdragen zou het orkest niet van de grond zijn gekomen.
Wij zijn ons er bij voortduring van bewust dat gelden verkregen via dit kanaal publieke middelen zijn 
waarmee met de grootste zorgvuldigheid dient te worden omgesprongen.
Tot ons genoegen heeft de Gemeente Den Haag in de afgelopen jaren positief gereageerd op de kwaliteit 
van onze optredens en de ontwikkeling die ons orkest heeft laten zien.
Een overgang van projectmatige subsidies naar een structurele subsidie voor de periode 2017/2020 zou in 
onze ogen niet alleen een stevige financiele bodem onder de financien van ons orkest leggen en daarmee 
een zekere mate van financiele rust creeren, maar zou voor ons ook bestendiging van onze goede relatie 
met de Gemeente Den Haag betekenen en erkenning van ons streven om een muzikaal visitekaartje van 
Den Haag te zijn. Een structurele ondersteuning zal ook bijdragen aan een grotere efficientie, zowel voor 
ons als voor de subsidiegever.
Van het 'Fonds Podiumkunsten' ontving het Ciconia Consort reeds projectsubsidie. Ook hier zal het Ciconia
Consort om redenen van continuiteit en efficientie een structurele ondersteuning vragen van €80.000 per 
jaar.

Kosten
Het geven van concerten is een arbeidsintensieve kunstvorm, waar een intensieve voorbereiding ten 
grondslag ligt aan een relatief kortstondige publieke opvoering.



De grootste kostenpost van het Ciconia Consort is de beloning van musici. Musici worden per project op 
basis van freelance contracten ‘ingehuurd’. Zoals al eerder aangegeven hebben de musici in de eerste jaren 
van het orkest in de oprichting ervan geinvesteerd door ‘om niet’ dan wel tegen een zeer geringe 
vergoeding te spelen.
Hierbij te bedenken dat er per project 8 a 10 repetities nodig zijn om het nagestreefde niveau te realiseren. 
Als wij de goede musici op een meer continue basis aan ons willen verbinden is het noodzakelijk om de 
beloningen enigszins richting marktconformiteit te brengen. Dit om recht te doen aan de bestaande 
professionele kwaliteiten en aspiraties en om een kwalitatief adequate personele bezetting te kunnen 
continueren.
De zogenaamde 'overhead' is bij Ciconia Consort tot een bar minimum beperkt. De staf is in 2017 1,78 FTE
groot, groeiend naar 2,23 FTE in 2020 en ontvangt, als de opbrengst van een project dat toelaat, maximaal
eenzelfde beloning per uur als de musici. In feite komt het erop neer dat het werk van de zakelijke, 
artistieke en productieleiding tot op heden goeddeels vrijwilligerswerk is geweest. Dit is voor de toekomst 
geen houdbare situatie, zeker als in aanmerking wordt genomen dat in de toekomst van deze stafleden 
wordt verwacht dat zij contacten met meer zalen onderhouden en op meer plaatsen de publiciteit moeten 
verzorgen. We zullen derhalve deze stafleden uitzicht moeten bieden op een beloning vergelijkbaar met die 
van de musici. Voorts zal het noodzakelijk zijn de staf uit te breiden met een medewerker die zich specifiek 
richt op de publiciteit en het vergroten van de private inkomsten. Meer fondsen zullen zeer gericht moeten 
worden benaderd, het vriendennetwerk zal moeten worden uitgebouwd en omgebouwd tot een donateurs 
netwerk, sponsors moeten worden geworven in het bedrijfsleven enzovoort.

Code Culturele Diversiteit
Het Ciconia Consort heeft kennis genomen van de Code Culturele Diversiteit en onderschrijft de principes 
die aan deze code ten grondslag liggen.
Westerse klassieke muziek is een taal die in vrijwel de gehele wereld wordt verstaan. Klassieke muziek 
speelt in de Nederlandse cultuur een grote rol en het is belangrijk dat die traditie op hoog niveau blijft 
bestaan en breed wordt overgedragen aan volgende generaties van alle afkomsten en culturen die 
Nederland rijk is. Wij zien het als onze taak ook (niet-westerse) allochtonen, wonend in Nederland, bekend 
te maken met de authentiek westerse muziektradities, zowel als actief beoefenaar als passief luisteraar.
Het Ciconia Consort presenteert zeer afwisselende programma's en speelt in dat kader ook muziek van niet
westerse, zoals Zuid-Amerikaanse en Turkse componisten.
Wij streven naar een gezonde maatschappelijke afspiegeling van ons publiek waarbij alle bevolkingsgroepen
en klassen evenredig zijn vertegenwoordigd en zijn van plan om programma's te initieren die actief inspelen
op niet westerse allochtonen zoals bijvoorbeeld een Suikerfeestconcert en een Offerfeestconcert. Bij deze 
programma's zullen wij marketingacties initieren richting (niet-westerse) allochtonen. Hierbij wordt 
bijvoorbeeld gedacht aan het actief flyeren bij theehuizen e.d. met in desbetreffende talen opgestelde 
flyers. Indien sprake is van een programma met een niet-westers thema, zullen wij zoeken naar partners en 
organisaties uit betreffende bevolkingsgroepen.
Binnen het orkest is sprake van een grote culturele diversiteit. Onze musici zijn niet alleen van Nederlandse,
maar ook van Spaanse, Duitse, Portugese en Cubaanse nationaliteit.

Code Cultural Governance
Het Ciconia Consort onderschrijft de Governance Code Cultuur en brengt deze ook in de praktijk, hierbij
geholpen door het feit dat een van haar bestuursleden zijn bijdrage heeft geleverd aan de samenstelling van
de Code en deel uitmaakt van het comite van aanbeveling.


