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1.1 Terugblik
Eind 2017 bracht de Raad voor Cultuur advies uit over de toekomst van de Nederlandse muzieksector.
De Raad schetst hierin een enigszins somber beeld: er is te weinig aandacht voor populaire genres
bij de verdeling van subsidies, waardoor er een te eenzijdig publiek wordt bediend. Ook stelt de raad
vast dat de gevolgen van de cultuurbezuinigingen in 2013 duidelijk voelbaar zijn: de rijksoverheid
richt zich in het BIS-muziekbeleid op de productie en presentatie van vooral klassieke muziek – maar
doet dat met steeds minder geld. Het gevolg is dat over de gehele linie musici slecht worden betaald,
muziekarchieven verstoffen en beginnende musici nauwelijks een beroepspraktijk op kunnen bouwen,
omdat er te weinig aandacht is voor jong talent.
Gelukkig ziet de Raad ook dat orkesten zich de afgelopen jaren opener opstellen richting een breder
publiek. Dat werd op de voorpagina van de Volkskrant geïllustreerd met een foto van een NNO
optreden met “The Rolling Stones: A Symphonic Tribute” uit 2016. Voor het NNO geldt die open
aanpak immers al veel langer, en die werd ook in 2017 succesvol doorgezet. Zo speelde het orkest
muziek uit videogames voor een zaal met jonge gameliefhebbers. Het past bij de ondernemende
en kloeke houding van het NNO, dat steeds nieuwe dingen durft te proberen. Andere succesvolle
voorbeelden waren de vertolking van Frank Zappa’s symfonische werk en het vertelconcert met
cabaretier Mike Boddé.
Hoofdmoot blijft natuurlijk de uitvoering van klassieke werken, waarmee het NNO ook lof oogstte,
zoals Mahler, Händel en Sjostakovitsj. Een recensent beschreef de muzikale vertolking van het
NNO als een ‘fonkelend kralengordijn’. Het startconcert van seizoen 2017/2018 als een ‘prachtige
uitvoering, dynamisch tot in de kleinste details’.
Deze brede waardering toont aan dat het NNO er structureel in slaagt om kwaliteit, toegankelijkheid
en diversiteit te combineren. De band met de regio en de actieve verbinding met het onderwijs in de
drie Noordelijke provincies geven het orkest extra cachet.
Hoe de toekomst van de muzieksector er ook uit zal zien, het NNO laat zien dat het er klaar voor is.
Dat is een groot compliment voor alle betrokkenen. Het orkest staat er goed voor en dat maakt dat wij
vol vertrouwen en met hoge verwachtingen de toekomst tegemoet zien.

Henk Pijlman
voorzitter Raad van Toezicht
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1.2 Samenvatting:
Wat viel op in 2017?
I	Meer groot-symfonisch werk uitgevoerd
(43 concerten t.o.v. 36 concerten in 2016)

Onze ‘core business’ als Noordelijk symfonieorkest is
het grote klassieke repertoire spelen op zo hoog mogelijk
niveau. We laten daarmee horen dat er prachtig symfonisch
repertoire bestaat en bieden een aantrekkelijke aanbod voor
het publiek in de grotere concertzalen. We laten het orkest
er in optima forma door schitteren en verleiden er speciale
dirigenten en topsolisten mee.

II	Een groot en divers publiek bereiken we in de
openlucht (8 concerten)

Van alle Nederlandse symfonieorkesten treedt het NNO
waarschijnlijk het meest op in de openlucht. Dat heeft te
maken met de geografische kenmerken van ons landsdeel,
maar ook met onze ambitie het publiek letterlijk op te zoeken.
Met verscheidene openlucht organisaties bouwden we een
hechte traditie op (Lauswolt, CityProms, Pura Vida, Gronings
Ontzet). Korreweg Klassiek in Groningen was in 2017 de
vijfde en laatste keer. Nieuw was ons optreden op het festival
Lowlands in Biddinghuizen.

III	Onze vaste gastdirigent Antony Hermus
vervulde een grote rol (6 concertprogramma’s).

Terwijl we - met hulp van de Stichting Beringer Hazewinkel
- verschillende topsolisten en nieuwe dirigenten konden
inviteren, vervulde Antony Hermus door het jaar heen een
veelzijdige rol. Hij inspireerde het orkest bij de vertolking van
zowel de Eerste als de Zesde symfonie van Mahler, stond op
de bok bij Lowlands, maar voerde ook nieuwe concertformats
uit. Zoals de Scratch Carmina Burana, waarbij honderden
amateurzangers het koor vormden. Hij gaf een lezing bij
Studium Generale over leiderschap en begeleidde twee FC
Groningen voetballers bij een masterclass.

IV	Nieuwe publieksgroepen komen af op
bijzondere programma’s
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Al jaren creëert het NNO nieuwe concertformats om ook
nieuwe publieksgroepen te bereiken. De vernieuwing bestond
eruit dat een presentator zijn eigen programma toelichtte
(Jules van Hessen, Mike Boddé), er waren compacte
concerten met een beperkte tijdsduur, het publiek kon zelf
deelnemen (Scratch Carmina), of er in festivalsetting van
genieten (Explore the North, Lowlands). Voor liefhebbers
zochten we de raakvlakken tussen de symfonische muziek en
de popmuziek (Frank Zappa en Dweezil Zappa, de Genesis
Suite). Echt nieuw was het Games muziek programma, in
eigen beheer gemaakt: 48,5% van de bezoekers was jonger
dan 27 jaar.

V	Samenwerking en talentontwikkeling:
We the North

De Noordelijke samenwerking intensiveerde in dit eerste
jaar van de nieuwe kunstplanperiode. De overheden
profileren het Noorden samen met de kunstinstellingen als
experimenteerregio, onder de titel ‘We the North’. Onderdeel
daarvan is het talentontwikkelingsprogramma Station Noord
2.0, waarin het NNO twee interdisciplinaire producties mee
uitvoert. Dat biedt het publiek, het orkest en individuele
musici nieuwe mogelijkheden (spelen op Oerol, kleine
eenakters voor op festivals). De benoeming van cultuurpijlers
door Stad en Provincie Groningen blijkt enorm behulpzaam
bij het zichtbaar maken van de unieke ‘hulpstructuren’ in de
Groningse en Noordelijke culturele infrastructuur.

1.3 Artistieke activiteiten in 2017
Het Noord Nederlands Orkest:
The Sound of the North!

De snelheid waarmee een seizoen voorbij gaat, zien we terug
in de snelheid waarin het NNO zich ontwikkelt. Speciale
concerten waren talrijk in 2017; innovatieve programmering
voor nieuw publiek in de eigen regio is een van de krachten
van het NNO. Maar let op: innovatief staat niet alleen
voor crossovers met popmuziek. Het gaat ook om het
groot symfonisch repertoire in een gedurfde aanpak, het
symfonische werk van klassiek geschoolde popmusici en het
combineren van klassieke en populaire muziek in uitdagende
programma’s.

Groot Symfonisch, de basis voor een symfonieorkest

Het NNO blijft als groot symfonieorkest de traditie van 400
jaar West-Europese cultuurgeschiedenis uitdragen. In 2017
brachten we indrukwekkende klassiekers als de Matthäus
Passion, de Messiah van Händel en Mahler’s zesde symfonie;
die laatste in samenwerking met de conservatoria uit Den
Haag en Groningen. Concerten als Sjostakovitch Achtste
symfonie en Symfonie Fantastique van Berlioz werden zowel
in de drie Noordelijke provincies als in het Concertgebouw
(5x) of Vredenburg (9x) en voor Radio 4 uitgevoerd. Daarnaast
kregen eigentijdse componisten als Jacob ter Veldhuis de
ruimte om hun visie op de hedendaagse maatschappij te
laten klinken. De steun van Stichting Beringer Hazewinkel
maakte het mede mogelijk om internationale topsolisten naar
het NNO te halen. Dat leidde tot memorabele optredens met
musici als pianist Louis Lortie, violist Shlomo Mintz, pianist
Alexander Gavrylyuk en cellist Daniel Müller-Schott.

Innovatieve concertformats

In 2017 zetten we ons experimenteren met nieuwe
concertformats voort. Eigen musicologisch onderzoek leidt
tot unieke concerten, waarin we (nieuw) publiek boeien door
verbinding met de actualiteit en door relevante relaties te
leggen tussen klassieke en populaire muziek. Hoogtepunt
binnen deze nieuwe concertformats was ons optreden op
Lowlands (aug. 2017). 15.000 bezoekers ervoeren hoe je
als symfonieorkest een maatschappijkritisch standpunt
kan innemen. Met sopraan Sara Herschkowitz brachten we
een op het huidige politieke klimaat gestoelde enscenering
van de Mysteries of the Macabre van Ligeti, in combinatie
met muziek van Berlioz, Dvorák, Copland en Katchaturian.
Resultaat: een oorverdovend applaus.

Zoals muziekvernieuwer Frank Zappa (1940-1993), die
ook modern symfonisch werk schreef. En de uitvoering
van Tolga Kashif’s Genesis suite met koor, op het podium
toegelicht door Leo Blokhuis. In het Leeuwarder popcentrum
Neushoorn verrasten we 600 meest jonge bezoekers
met De Vier Jaargetijden, onderdeel van onze nu naar
Leeuwarden verhuisde serie NNO in the club. Met de serie
filmmuziek sloegen we een nieuwe weg in door te kiezen
voor actuele orkestrale gamemuziek. ‘NNO speelt games’
werd gepresenteerd door Rami Ismail, een autoriteit in de
gamewereld.
Ook buiten de concertzaal laten we zo veel mogelijk mensen
kennismaken met de energie van een orkest. In 2017
speelden we toegankelijke klassieke muziek met een knipoog
naar andere stijlen, bij drukbezochte openluchtconcerten
in Biddinghuizen (Lowlands), Beetsterzwaag (Lauswolt
Zomerconcert), Leeuwarden (CityProms), Assen (Symphony
in Blue), Blauwestad (Pura Vida) en Groningen (28 augustus
concert).
Niet altijd leiden nieuwe formats tot een succes. Een crossover concert over muziek uit de nineties vond uiteindelijk
geen doorgang, omdat die niet tot een congruent programma
bleek te leiden in relatie tot het beoogde nieuwe publiek.1
In kunstenplanperiode 2017-2020 maakt het NNO zijn
innovatie agenda beter zichtbaar. We doen meer dan
men weet: ons imago van meest avontuurlijke orkest
van Nederland kan nog veel sterker worden geladen. We
beschouwen onze programma’s en producten als innovatief
als ze:
•
grensoverschrijdend zijn in de (klassieke) muziekwereld.
•
een bewuste relatie (aan)tonen tussen klassieke muziek
en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
•
de innovatieve aspecten ook worden ingezet om nieuw
publiek te bereiken.

Het engagement van klassieke componisten koppelen
we graag aan onze eigen tijd. En we laten twintigsteeeuws componisten horen die je vanwege hun muzikale
invloed en publieksimpact ook klassiek kunt noemen.

1

Het vinden van goede zangers voor cross-over programma’s is een complexe zoektocht; iemand vinden die met groot orkest kan werken, beschikbaar is
voor een ‘uitstapje’ buiten het eigen repertoire, bereid is voor een serie concerten beschikbaar te zijn, bekend is voor het publiek, maar niet te kostbaar…..
De pop-business is bovendien qua boeken en contracteren een andere wereld dan de klassieke sector.
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Antony Hermus en zoektocht toekomstige chefdirigent

Antony Hermus heeft tot onze vreugde zijn verbinding met
het NNO als vaste gastdirigent in 2017 verlengd tot 2021.
Hermus weet indrukwekkend vakmanschap te combineren
met grote empathische kwaliteiten. Bovendien past hij
goed bij het NNO omdat hij openstaat voor andersoortige
concerten, zoals het optreden op Lowlands en het Scratchconcert van de Carmina Burana, misschien wel het meest
overweldigende koorwerk uit de geschiedenis.
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In december 2016 waren we dicht bij het aanstellen van een
nieuwe chef-dirigent (Ha-Nah Chang). Door omstandigheden
ging deze aanstelling niet door. In 2017 werkten we met
vijf dirigenten die op onze wensenlijst staan. Een aantal
daarvan komt opnieuw terug het komend seizoen: naast
internationale ervaring en een klinkend CV is de chemie
tussen orkest en dirigent doorslaggevend.

Cultuurpijlerschap

De gemeente en provincie Groningen besloten gezamenlijk
extra budget ter beschikking te stellen voor cultuurpijlers
om per discipline (beeldende kunst, (pop-)muziek,

literatuur, festivals, jeugdtheater/-cultuur, podiumkunsten
en klassieke muziek) andere instellingen inhoudelijk of
facilitair te ondersteunen en initiatief te (laten) nemen tot
samenwerking. Het NNO is cultuurpijler Klassieke Muziek en
ontvangt daarvoor € 37.500,- per jaar.
Dat is ingezet voor het project Move It! in samenwerking met
NNT/Guy & Roni en het voortgezet onderwijs: in een periode
van twee jaar twee producties met minimaal 80 middelbare
schoolleerlingen. De eerste productie was op 7 november
in De Oosterpoort in Groningen. Het NNO speelde muziek
uit bekende films en series zoals Harry Potter en The Flight
to Neverland. De choreografieën van de jongeren werden
gelardeerd door korte stukken van de dansers van Club
Guy & Roni. De jongeren verzorgden ook de entr’actes:
slagwerkpartijen en creaties die voortgekomen zijn uit de
workshops op de scholen. De tweede productie vindt eind
maart 2019 plaats.
Daarnaast verkenden we het voornemen om MuziekMeetings
te organiseren; in december 2017 was er een eerste
ontmoeting met het Luthers Bach Ensemble en Vrijdag (voor
amateurkunst) over marketing en sociale media. In 2018
krijgt dit een vervolg.

1.4 Financieel en ondernemerschap
1.2.1 Toelichting op het exploitatieresultaat

Het NNO is een BIS-instelling en ontvangt het leeuwendeel
van zijn subsidie van het ministerie van OCW. In 2017
is er contact geweest met het ministerie en met de
Raad voor Cultuur, via de Vereniging van Nederlandse
Orkesten. Onderwerpen waren het Sectoradvies muziek en
arbeidsmarktpositie van musici.
In het eigen speelgebied investeren de drie Noordelijke
provincies en de steden Groningen, Leeuwarden en
Emmen in het NNO: zie bijgaand overzicht voor hetgeen is
toegekend. Naast die zes is ook de gemeente Assen bij het
Noordelijk Overleg Cultuur aangesloten. Wij waarderen de
samenwerking en de ambitie die de noordelijke overheden
tentoonspreiden enorm.

Resultaat 2017
•
•

•

•

Met 118.902 bezoekers is in 2017 opnieuw een mooi
publieksbereik behaald (13.022 meer dan in 2016).
Het financiële resultaat voor 2017 is € 41.000,- (na
toevoeging van € 250.000,- aan de bestemmingsreserve
innovatie).
Het percentage eigen inkomsten voldoet met 31,3% ruim
aan de door OCW opgelegde norm (in 2016 38,6%, in
2015 32,3%).
We voldoen aan onze opdracht van het ministerie en
de regionale overheden: qua bezoekersaantallen is er
al jaren een gestage groei en qua financieel resultaat
laten we continuïteit en beheersbaarheid zien. Voor de
jaarcijfers en de toelichting daarop verwijzen we naar de
Jaarrekening.

We zijn blij met de toegenomen noordelijke bijdrage, die
we zien als een erkenning voor onze boegbeeldfunctie,
de jeugdconcerten, bijzondere producties en het
Cultuurpijlerschap (zie daarover bij artistieke activiteiten).
Naast de structurele bijdrage ontvangen we van een aantal
overheden ook incidenteel steun via projectsubsidies en
ze dragen bij aan grote publieksevenementen waarbij het
NNO de ‘hoofd-act’ is (zoals Korreweg Klassiek, Pura Vida,
CityProms en Gronings Ontzet).
Met de Nederlandse Reisopera (NRO) in Enschede werkt
het NNO in deze Kunstenplanperiode vier keer samen, maar
door de seizoenindeling valt dat buiten het kalenderjaar
2017. Ondanks dat het ministerie geen extra middelen ter
beschikking wil stellen voor deze ‘lijstverbinding’ (het NNO
moet extra reiskilometers en uren maken ten opzichte van
centraler gelegen orkesten) continueren NNO en NRO hun
samenwerking om artistieke redenen en de uitstekende
samenwerking.

Kaartverkoop en sponsoring

De publieksinkomsten zijn hoger dan geprognotiseerd,
door extra concerten en hogere bezoekersaantallen. De
kaartverkoop in onze thuiszalen (Groningen, Leeuwarden
en Drachten) komt net iets lager uit dan begroot. Dit wordt
ruimschoots gecompenseerd door de verkoop in de overige
zalen binnen en buiten de regio. De contacten met vaste
sponsors werden gecontinueerd en er werden verschillende
nieuwe contacten gelegd, het galaconcert was erg succesvol.

Subsidies

Toekenning rijkssubsidie (inclusief indexering) en een
verhoogde bijdrage van de noordelijke overheden (een
stijging van 34% naar € 237.500) zijn voor vier jaar vastgelegd.

Toegekende subsidie Noordelijke provincies en gemeenten 2017-2020
Provincie Provincie Provincie
Groningen Friesland Drenthe

Gemeente Gemeente
Gemeente
Groningen Leeuwarden Assen

Gemeente
Emmen

Totaal

Boegbeeldfunctie (NNO als noordelijk paradepaardje):

10.000

10.000

10.000

10.000

-

-

-

40.000

Educatie:
Pieter Roelf Jeugd Concerten (PRJC)
(Cultuurpijler in beleidsnota OC&W)

10.000

10.000

10.000

-

-

-

-

30.000

Nieuw publiek, bijzondere producties, innovaties
( 1. Publieksonderzoek, innovatiebudget )
( 2. Techniek, belevingswaarde verhogen )
( 3. Vera, Neushoorn enz.)

30.000

10.000

30.000

30.000

20.000

-

10.000

130.000

Cultuurpijlers voor prov./stad

18.750

-

-

18.750

-

-

37.500

Totaal

68.750

30.000

50.000

58.750

-

10.000

237.500

20.000
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Fondswerving en sponsoractiviteiten

Met fondswerving zijn in 2017 goede resultaten geboekt.
De werving onder cultuur- en vermogensfondsen en
donateurs leverde € 87.000,- op voor de Pieter Roelf Jeugd
Concerten. Voor de productie Move it! is in totaal door Fonds
Cultuurparticipatie (regeling cultuurparticipatie VMBO) en
Fonds21 een bedrag toegekend van € 90.000,-. Stichting Van
Zadelhoff Fonds schenkt tot en met 2018 € 15.000 per jaar
als algemene bijdrage. Stichting Beringer Hazewinkel heeft
voor de periode 2017-2020 gelden beschikbaar gesteld voor
het aantrekken van internationale topsolisten. Daarvan is
voor het jaar 2017 een bedrag benut van € 85.000,-.
Het NNO kent een achterban met trouwe bezoekers. Deze
bezoekers zijn overwegend hoogopgeleid, draagkrachtig en
hechten waarde aan de aanwezigheid van een symfonisch
orkest in het Noorden. Dit biedt kansen voor het werven van
kleine en grote giften. De werving van donateurs via het NNO
Fonds (instrumentenfonds) werd in 2017 geïntensiveerd. Er
werd ook een speciale nalatenschapsbrochure ontwikkeld.
Jaarlijks werven we nieuwe donateurs via een direct mailing.
Dit jaar stond het Pieter Roelf Jeugdconcert centraal. 150
donateurs droegen samen bijna € 10.000,- bij.

Toelichting: afronding frictiebudget
2013-2016 en voorzieningen

Vanuit de vorige kunstenplanperiode was er een restant
aan frictiegelden (€ 514.000). Dit restant, waarover het
NNO van rijkswege de beschikking kreeg, is in de begroting
2017 ingezet voor frictie en innovatie (€ 170.000). Zo blijft
er € 344.000 over, dat in boekjaar 2017 vrijvalt en in
het resultaat terechtkomt. Hierdoor is er ruimte om een
bestemmingsreserve innovatie van € 250.000 te vormen,
zoals in de meerjarenbegroting is opgenomen. Ook is een
deel toegevoegd aan voorziening personele verplichtingen,
die wordt gebruikt voor zaken zoals ww-verplichtingen voor
oud-medewerkers, kosten voor vervanging van langdurig
zieken, vervangingskosten voor boventalligheid en vervanging
uren ‘leeftijdsbewust loopbaanbeleid’.
Het beroep van orkestmusicus is een specialistische functie
waarvan de fysieke en mentale belasting groot is. Het is
vakwerk dat constante speelkwaliteit veronderstelt, waarbij
de veelvuldige optredens flinke prestatiedruk meebrengen.
De kosten om musici (nu en dan) te kunnen vervangen
vanwege leeftijd (60+) of tijdelijke overdruk wordt vanuit de
vrijval uit het frictiebudget gedekt.
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Toelichting op de financiële positie

Er is € 41.000,- aan de algemene reserve toegevoegd. Samen
met de vrijval van het restant frictiebudget is de solvabiliteit
flink toegenomen naar ruim 44%. Door de besteding van deze
gelden voor innovatie en frictie in de komende jaren zal dit
percentage weer geleidelijk dalen richting 25%. Ook dan is er
nog sprake van een solide financiële situatie.
Het opgebouwde bedrag in het Bestemmingsfonds OCW
2013-2016 (€ 286.000) is per 2017 overgeheveld naar een
nieuw Bestemmingsfonds restant subsidie OCW2013-2016.
Deze gelden kunnen in de periode 2017-2020 worden besteed
aan de reguliere kerntaken. In 2017 is daar geen gebruik van

gemaakt. Voor 2018-2020 wordt hierop beleid gemaakt.
De verwachting is dat we in de komende jaren de eigen
inkomsten consolideren boven de 30%. Dit willen we doen
door meerjarige fonds- en sponsorcontracten af te sluiten,
extra inzet te plegen op de werving van fondsen en sponsors
voor innovatieve ideeën en producties en door het aanboren
van nieuw publiek via gerichte marketingactiviteiten.
Jaarlijks worden er projectmatig bedrijfsmatige processen
onder de loep gelegd; zoals in 2016 het inkoopproces, de
selectie en inhuur van remplaçanten en het beheer en
de uitvoering van de IT-omgeving (inzake de omgang met
beveiliging en datalekken). Genoemde processen zijn door
hun omvang en doorwerking ook in 2017 belangrijk gebleven.
Specifieke aandacht voor contractbeheer is daar in 2017 aan
toegevoegd.

Vooruitblik 2018

In de begroting 2018 wordt - op basis van het nieuwe
formatieplan - uitgegaan van een geleidelijke verschuiving
van flexibele naar vaste formatie (een kleine 6 fte). Over
de reden om te kiezen voor meer vaste musici staat in het
formatieplan: “Het is onze belangrijkste uitdaging een
goed orkest te blijven. Een symfonieorkest met een vaste
kern die zijn domicilie heeft in het Noord Nederlandse
speelgebied en verbonden is met de gemeenschap. Nu het
ons goed gaat en we ook financieel stabiel zijn, willen we
alle door natuurlijk verloop vrijkomende formatie opnieuw
vast invullen, uitgaande van de gemiddelde formatie-inzet in
de afgelopen jaren. We vullen aan tot wat gemiddeld nodig
is om een gevarieerd concertprogramma op hoog niveau
te spelen, waarbij deeltijdbanen zorgen voor een flexibele
inzetbaarheid. De verhouding tussen vaste kern en flexibele
schil verschuift ten gunste van de vaste kern”.

Risico’s en zaken die van belang zijn voor de
continuïteit van de organisatie

De verwachting is dat 2018 een jaar zal zijn waar
exploitatie-technisch weinig extra financiële ruimte is te
verwachten. Door een afwijkende/diverse programmering
(o.a. Koningsdag, Culturele hoofdstad 2018 en de opera
Der Fliegende Holländer) en daarmee ongewisse publieke
inkomsten, de onzekerheid over de uitkomsten van de
landelijke cao-onderhandelingen en de (eerder genoemde)
personele risico ‘s, moeten we alle zeilen bijzetten. Deze
onzekerheden vingen we zoveel mogelijk op door in de
begroting de bezoekersaantallen realistisch in te schatten,
de verwachte cao-stijging al mee te begroten en de
personele risico’s te voorzien in de voorziening personele
verplichtingen.
Samenwerking overheden
Met het sluiten van het Herenakkoord in 1989 werd
de fusie van het Frysk Orkest en het Noordelijk
Filharmonisch Orkest (NFO) een feit en werd de noordelijke
orkestvoorziening financieel grotendeels ondergebracht
bij de Rijksoverheid (voorheen waren NFO musici en
medewerkers in gemeentelijke dienst). De huidige wijze

waarop de investeringen in het NNO verdeeld zijn over het
rijk en de regio stamt uit die tijd. Met de groter wordende
aandacht voor cultuurbeleid in de regio kan deze verdeling
ter discussie komen te staan. Het NNO is het enige
symfonieorkest in het Noorden en het oudste beroepsorkest
van Nederland. Het verdient een plaats in de Basis
Infrastructuur, zowel landelijk als regionaal gezien.
De Oosterpoort, sloop en nieuwbouw
In 2017 is in de Gemeenteraad besloten dat De Oosterpoort
over tien jaar zal worden gesloopt. Het gebouw is niet
toekomstbestendig. Dat is ingrijpend nieuws voor het NNO.
Een belangrijke factor voor de kwaliteit van een orkest is de
kwaliteit van de zaal. Het NNO repeteert circa vijf keer per
week in De Oosterpoort in Groningen, het is onze thuisbasis

voor orkest en publiek. Het is ons ankerpunt voor reizen door
het Noorden en de rest van het land.

Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting 2019-2020 is gebaseerd op
de begroting van 2018. Factor van belang is dat we in
2019 weer opera spelen, in 2020 ligt het accent op
andersoortige concerten. Voor de jaren 2018-2020 is er
nog een substantiële vrijval uit het Frictiebudget, aan het
eind van de planperiode is dit leeg. Een onderbouwde
meerjarenbegroting, waarbij een concrete koppeling van doel,
activiteit en budget zal worden gegeven, wordt halverwege
2018 opgesteld.
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1.5 Publiek en markt
NNO en Publiek

In 2017 liet het NNO opnieuw ruim 100.000 bezoekers
genieten van symfonische muziek. Onze waarde wordt niet
alleen bepaald door bezoekerscijfers, maar dit bereik is wel
belangrijk. Het voelt goed dat we (als grote kunstinstelling
met een flink speelgebied) sinds 2016 boven de 100.000
bezoekers per jaar bereiken. Dat blijft ook onze inzet voor de
komende jaren.
In 2016 is er kwantitatief en kwalitatief publieksonderzoek
gedaan. En onderscheiden we op basis daarvan drie voor
het NNO relevante belangrijke Product Markt Combinaties
(PMC’s).
1: 	High end aanbod voor klassieke muziekliefhebbers. Dit
is de grootste, bestaande groep.
2: 	Toegankelijk aanbod voor een breed georiënteerde cultuurbezoeker. Hier zitten kansen voor groei.
3. 	Fringe- en festival achtig aanbod voor jongeren, studenten en dertigers. PMC 3 brengt niet meteen grote
bezoekersaantallen, maar wel publieksvernieuwing.
In 2017 is gestart met het vertalen van de uitkomsten van
de publieksonderzoeken naar marketing-strategieën en
concrete acties. De marketingaanpak per concert spitsen we
sterker toe op het profiel van de (potentiele) concertbezoeker.
We zetten elk concertprogramma in de schijnwerpers op
een manier die het best aansluit bij het publiek. Uit het
kwalitatief onderzoek blijkt dat men zich trots voelt op het
NNO, als Noordelijk orkest dat overal komt en met durf
programmeert.
De inzichten uit het publieksonderzoek hebben ook invloed
op de programmering: er worden diverse types concerten
ontwikkeld, ook voor bezoekers die nog niet eerder zijn
geweest. We constateren interesse, maar het bereiken
van nieuw publiek kost meer tijd en geld. Een eenmalige
kennismaking is onvoldoende om nieuw publiek vast te
houden. Een goed en over het Noorden gespreid aanbod
blijft daarom belangrijk, zodat je een band creëert over een
langere periode.
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De avontuurlijke NNO-identiteit wordt ook bevestigd door
het aantal bijzondere openluchtconcerten, die van grote
waarde zijn om met nieuw publiek kennis te maken. Het
imago dat het klassieke symfonieorkest traditioneel in de
zaal hoort, wordt doorbroken. Ruim een derde van het totale
bezoekersaantal in 2017 bezocht het NNO tijdens een van
de acht openluchtconcerten (40.450 bezoekers). Na de
kennismaking in de openlucht is de stap naar de concertzaal
niet altijd vanzelfsprekend, maar wel makkelijker te maken.

Voorbeeld: effecten programmering op nieuw publiek
In de drukke decembermaand programmeerde het NNO
twee zeer verschillende concerten, de Zesde symfonie
van Mahler en NNO speelt games. Voor een vergelijking
van het publieksbereik van beide programma’s bekijken
we de concerten in De Oosterpoort in Groningen (16 en
20 december). Waar bij de Mahler’s Zesde de klassieke
muziekliefhebbers beoogd waren, was het concert ‘NNO
speelt games’ vooral gericht op jongeren, op nieuw en
hopelijk toekomstig publiek. De cijfers spreken voor zich:

Mahler 6

NNO speelt games

1.116

750

Voor het eerst naar
concert

4%

63,3%

18,8%

53,8%

Tickets via internet

Tickets via backoffice

55,4%

75,8%

Voorverkoop

44,5%
26,5%

0%

Aantal bezoekers per
concert
Leeftijd < 29 jaar

Na voorverkoop
Laatste week

57,1%

15,1%

24,1%
66,1%
26,1%

Offline Online versus

Bij de concerten voor ons trouwe publiek zijn de gedrukte
communicatiemiddelen nog altijd het belangrijkste.
Dit publiek vormt de ‘harde kern’ van ongeveer 60%
bezoekers bij concerten. Hiervoor drukken we posters,
delen we programmaboekjes uit etc. Om ons huidige en
het nieuwe publiek te bereiken en te informeren is naast
offline ook goede aansprekende online informatie nodig.
De verschuiving van de traditionele media naar online
en social media zet zich steeds verder voort. Het jongere
publiek is volledig online maar ook het oudere publiek
is steeds digitaler. Deze inzichten worden bevestigd uit
middelenonderzoek.

Digitale analyses online

Offline is moeilijk meetbaar, online zijn er veel data
te genereren. Digitale analyses zeggen veel over het
spreidingsgebied, de samenstelling én het enthousiasme van
het publiek. De data leren ons via welke media bezoekers
ons vinden, wat zij van onze digitale middelen vinden en hoe
vaak ze concertgegevens delen en welk onderdeel van ons
aanbod het populairst is. Of juist welk concert erg goed in
de media wordt besproken, terwijl de bezoekersaantallen
lager uitvallen. Waarom is dat zo? Hier biedt data-analyse
uitkomst. Bovendien leren we uit data-analyses met welke
apparaten bezoekers ons vinden, hoeveel onze boodschappen
op sociale media meehelpen aan bezoekerscijfers en hoe
recent gebruik van advertenties op Google terug te zien is in
de kaartverkoop. De digitale analyses zijn de bron voor de
marketingstrategie, de gegenereerde effecten, de evaluatie en
de aangescherpte vervolgstrategie.

Website

In 2017 bezochten 276.888 www.nno.nu (in 2015: 63.815),
waarvan 76.355 unieke bezoeken en daarvan 74.102 nieuwe
gebruikers. De digitale mogelijkheden nemen binnen de
marketingmix een steeds grotere positie in!
De basis van onze online marketing is de corporate website.
Deze is begin 2017 aangepast aan de nieuwe huisstijl
en toegespitst op actuele eisen en ontwikkelingen. De
website is SEO. De concerten zijn geoptimaliseerd voor
zoekmachines (met name Google) en kunnen beter worden
gevonden. Naast de concerten staan ook de andere
activiteiten zoals ensembles, cursussen en openbare
repetities gepresenteerd. Bezoekers komen binnen op www.
nno.nu of een populaire concertpagina, gaan de agenda in
en bekijken daarna algemene informatie. Daarnaast wordt
er webverkeer via sociale media gegenereerd. Er komen
bijvoorbeeld zo’n 1.000 bezoeken per maand via Facebook
binnen. Marketingbureaus spreken hier vaak over de
‘customer journey’, je kunt het ook gewoon bezoekersgedrag
noemen: eerst bekijkt men een concert, dan het verdere
aanbod en dan de bedrijfsinfo. Passend ‘reisgedrag’ voor
een symfonieorkest. In marketingdoelstellingen komen vaak
termen als ‘bewustwording (hoe goed kent de bezoeker je
product)’, ‘retentie (hoe lang blijft een bezoeker hangen)’, en
‘loyaliteit terug. Bezoekerscijfers en heatmaps laten zien dat
de agenda, bedrijfspagina, vacatures en socialmedialinks
populair zijn.
De nieuwe website is volledig responsive, aangepast aan elk
type apparaat en gebruiker en de agenda speelt een grotere rol.
Meer dan de helft van alle bezoeken op de website komt nu van
mobiele apparaten (telefoons, tablets: 59 %). De verwachting is
dat medio 2018 75 % van sitebezoeken via mobiele apparaten
komt. Daarom blijven we de site verbeteren.
In seizoen 2017-2018 zit 48,36 % van het website bezoek onder
de 45 jaar. Nieuwe concepten, zoals NNO speelt Games
(cumulatief nieuw publiek: 1.750) zijn hier o.a. reden voor. In
seizoen 2016-2017 was dit 44,3%. 4% lijkt weinig, maar op basis
van de 276.888 bezoeken zijn dat 11.105 (meer) pagina’s die
door bezoekers jonger dan 45 jaar zijn bekeken t.o.v. vorig jaar.

Er zijn redelijk wat buitenlandse bezoekers op nno.nu
geweest in de laatste twee jaren. Aangezien dat ongeveer
een tiende is van de totale bezoeken is het niet nodig
om de gehele site Engelstalig te maken, wel de specifiek
vaak geraadpleegde pagina’s. We adverteren sinds kort
via Google en merken daarvan effecten. In twee maanden
tijd kregen we 5.646 klikken op bestelpagina’s binnen via
Google Advertenties. Omdat wij een stichting zijn, staat er
per maand € 8.000,- beschikbaar voor advertenties via een
programma dat Google aanbiedt aan organisaties zonder
winstoogmerk.

Opvallende gegevens:
•
•

•
•
•
•

Ons digitale publiek bestond voor meer dan de helft uit
vrouwen: 48/52 (m/v)
Bezoekers bekijken zo’n 2,3 pagina’s per sessie, met
meestal één concert, de agenda en een algemene
bedrijfspagina.
De meeste bezoekers komen uit Groningen. Amsterdam
staat opvallend genoeg op de tweede positie.
Google Ads sturen meer dan 2.500 bezoekers per maand
naar de website.
Vanuit Facebook en Twitter gaan ongeveer 1.200 mensen
per maand naar de website.
Bezoekers gebruiken steeds minder vaste computers
voor het reserveren van kaarten en bezoeken van de
website. Dit is een bekende trend: er worden steeds
minder thuispc’s verkocht en gebruikt.

Sociale media

Eind 2017 had het NNO op facebook 5.968 digitale
vrienden (2016: 5.264 fans). Aan de hand van een sociale
mediakalender worden gerichte Facebookcampagnes
uitgezet, die momenteel honderd nieuwe fans per maand
genereren. Het delen van berichten met derden is duidelijk
toegenomen. In hoeverre dit tot rechtstreekse kaartverkoop
met bijbehorende aantallen leidt kan niet direct bevestigd
worden. Door sociale media wordt het orkest zichtbaarder.
Op Twitter heeft het Noord Nederlands Orkest 3.500 volgers.
Via Instagram ruim 600 personen. Instagram is vooral een
medium voor het plaatsen van mooie concertbeelden.
Hier kijkt vooral jonger publiek naar. Op Linked In heeft
het NNO een bedrijfspagina. De komende tijd willen wij
investeren in de ontwikkeling van dit medium omdat de
in het bedrijfsleven actieve bezoek hier online actief is.
Daarnaast is dit ook een goede plek voor sponsoren. Spotify
en Youtube zijn de plaatsen waar bezoekers muziek kunnen
luisteren en video’s kunnen bekijken. Dit is één van de
communicatiemiddelen die nog meer potentie heeft.
We investeren de komende jaren verder in de kwaliteit van
de berichtgeving om daardoor meer kwantiteit te behalen.
Daarnaast reageren we op berichtgeving om de relatie verder
op te bouwen.

In de Media

In 2017 is het Noord Nederlands Orkest op de Nederlandse
televisie en radio te zien en te beluisteren geweest
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(bijvoorbeeld bij Podium Witteman, op Radio Vier met het
zondagochtendconcert vanuit het Concertgebouw en de
AVRO/TROS Vrijdagavond concertserie vanuit Vredenburg).
De kijk- en luistercijfers zijn: 352.450 (televisie) en 43.000
(radio en livestreams).

Vereniging Vrienden van het NNO
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De Vriendenvereniging kent 2.731 leden en vormt een
belangrijke, trouwe publieksgroep van het NNO. De Vereniging
bemenst in de theaters een ontvangstbalie waar zij de
programma’s uitdelen. Ook is zij heel actief in het organiseren
van kamermuziekconcerten. De vereniging draagt financieel
bij aan de verschillende NNO-doelen, waaronder educatie.
De medewerker fondsenwerving heeft een actie gedaan om
een verhoogde bijdrage te genereren. Dit heeft resultaat
opgeleverd. Daarom wordt het vervolgd in 2018.

Vooruitblik 2018

Nog meer samenwerking met de theaters. Publieksonderzoek
uitbreiden, meer werken met persona’s, heldere
toekomstvisie op marketing ontwikkelen en (nog) meer een
adviserende afdeling worden voor artistieke zaken. Op basis
van de analyses van concertbezoeken in de verschillende
theaters scherpe marketingkeuzes maken om zo optimaal
mogelijk publieksbereik te behalen. Google analytics dragen
hieraan bij omdat de informatieverstrekking door het NNO
steeds digitaler gaat omdat de informatievergaring van het
publiek juist online is.
De identiteit van het Noord Nederlands Orkest is dat het
een groot symfonisch orkest is dat avontuurlijke concerten
brengt. Onze doelstelling is dat het imago overeenkomt met
de identiteit. Een van de manieren om dit te bereiken is dat
we het publiek op verschillende manieren meer laten kennismaken met onze ruim zeventig musici uit dertien verschillende landen. In fotografie zal dat terug te zien zijn, in aanwezigheid van de musici tijdens de pauzes en na de concerten, in
het maken van speciale voorstellingen waarin de musici als
persoon centraal staan.
In 2018 is Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad. Het
Noord Nederlands Orkest brengt extra concerten of is
onderdeel van de hoofdprogramma’s om als symfonisch
boegbeeld aanwezig te zijn, een bijdrage te leveren en
‘nieuwe’ oren met ons kennis te laten maken. De wortels van
ons symfonieorkest liggen immers ook in Fryslân.

1.6 Educatie, talentontwikkeling en maatschappelijke
activiteiten
Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Méér Muziek in de Klas

Move It!

In november werd het samenwerkingsconvenant Méér Muziek
in de Klas Lokaal Groningen getekend. Landelijk is dit het
eerste convenant, hierin is vastgelegd hoe muziekonderwijs
structureel verankerd wordt in de stad Groningen. Namens
het NNO ondertekende de artistiek leider het convenant.
Belofte van het NNO is om alle basisscholen uit te nodigen
bij een orkestrepetitie.

Meedoe-kleuterconcert ‘Carnaval van de Dieren’

Na een paar seizoenen het kleuterconcert ‘De stille
prinses’ te hebben gespeeld, werd er in 2017 een nieuw
kleuterconcert ontwikkeld. In december zijn de eerste tryouts van dit nieuwe concert geweest, dat vanaf januari 2018
op scholen in Groningen zal gaan spelen.

Pieter Roelf Jeugdconcert ‘Puls en ritme’ zeer
succesvol!

Samen met Slagwerkgroep Percossa ontwikkelde het NNO
het jeugdconcert ‘Puls en ritme’ voor groep 6, 7 en 8. Het
concert is negentien keer uitgevoerd als schoolvoorstelling
in Groningen, Drachten, Leeuwarden, Stadskanaal,
Winschoten, Meppel, Assen en Emmen. Daarnaast twee
keer als familieconcert: als benefietconcert voor het Beatrix
Kinderziekenhuis in Groningen en tijdens het klassieke
muziekfestival CityProms in Leeuwarden. Het aantal
bezoekers is gestegen van 7906 in 2016 naar 9797 in 2017.
In samenwerking met het Prins Claus Conservatorium
werd het lespakket ontwikkeld. De samenwerking met het
Noorderpoort College in Groningen is voortgezet door hun
studenten een les uit het lespakket op scholen te laten
verzorgen voor in totaal 533 kinderen. De samenwerking
met het Kunstmenu Leeuwarden en het Cultuurmenu in
Groningen kwam in 2017 tot uiting door dit jeugdconcert in
deze menu’s op te nemen.
In totaal gaven 52 scholen (38%) hun reactie op het concert
in een online enquête. De voorstelling wordt zeer positief
beoordeeld: 58,3% gaf een cijfer 9. 16,7% gaf zelfs een 10.
Het laagste cijfer dat gegeven werd was een 7 (2,8%). Via
het Cultuurmenu Groningen gaf 92,3% van de scholen een
‘uitstekend’ (hoogst mogelijke score). Als sterke punten
van het concert noemden de leerkrachten: dat het concert
inhoudelijk goed te volgen was, het concert bleef boeien en
de leerlingen geconcentreerd bleven. De interactie met het
publiek werd verder als heel positief ervaren. 71,8% van de
scholen die de enquête heeft ingevuld, maakte gebruik van
het voorbereidende lesmateriaal.

Vanuit het cultuurpijlerschap en aanvullende fondswerving
kon het project Move It! opnieuw worden uitgevoerd
voor het voortgezet onderwijs. In november 2017 vond in
samenwerking met Club Guy & Roni een succesvolle editie
plaats waaraan 88 leerlingen uit het VMBO-onderwijs mee
deden.

Bijwonen orkestrepetitie (PO, VO, MBO, HBO)

Het bijwonen van een orkestrepetitie blijkt een populaire
activiteit te zijn. Het aantal kinderen, jongeren en studenten
dat een orkestrepetitie heeft bijgewoond is gestegen van 264
in 2016 naar 517 in 2017.

Maatschappelijke activiteiten

Muziek kan veel betekenen voor ons publiek, maar ook
voor mensen die niet (meer) naar de concertzaal kunnen
komen, zoals ouderen en ernstig zieke kinderen. De NNO
musici van het Oosters Kwartet presenteerden in januari
en februari 2017 ‘De wereld aan muziek’ voor in totaal 900
ouderen en vrijwilligers bij tien verpleeg/verzorgingshuizen
in de provincie Groningen. Gasterra was behulpzaam bij de
financiering van dit project, dat mogelijk in meer uitgebreide
vorm een vervolg krijgt in 2018, ook in andere provincies. We
vinden het belangrijk dat musici deskundigheid ontwikkelen
in het toepassen van hun vak in een maatschappelijke
context. Ten bate van de stichting Beatrix Kinderziekenhuis
Groningen speelden we in 2017 opnieuw een benefiet
familieconcert, op de zaterdagmiddag samen met Percossa.

Samenwerkingspartners educatie en
talentontwikkeling

Landelijk en Groninger platform

De samenwerking met de andere landelijke orkesten op
het gebied van educatie is zeer vruchtbaar. Voor het NNO
vooral wat betreft het gezamenlijk ontwikkelen van een
jeugdconcert en de overname van ons jeugdconcert door
andere orkesten.
Het NNO neemt deel aan een platform waar alle
professionele podiumkunsten instellingen van de stad
Groningen in zitten. In 2017 heeft dit geleid tot een nieuw
initiatief (de Kunstkaart) om gezamenlijk het educatief
aanbod aan het onderwijs te presenteren.

Noord Nederlands Concert Koor (NNCK)

Het eigen Noord Nederlands Concertkoor (NNCK),
samengesteld uit ruim honderd goede amateurzangers uit
het Noorden, voert al vijfentwintig jaar zo’n drie keer per
jaar grote werken uit samen met het NNO. Leendert Runia
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en Louis Buskes zijn de twee dirigenten, die om en om de
projecten voor hun rekening nemen. Dit jaar voerden we
samen de Matthäus Passion uit, NNO speelt the Genesis
Suite en de Messiah van Händel. Ook versterkten NNCK
leden het grote koor van 400 amateurzangers die samen
de Scratch Carmina realiseerden onder leiding van Antony
Hermus.
De koorprojecten vormen een win win situatie: het NNO
kan orkestprogramma’s met koor uitvoeren, dat zijn vaak
publiekstrekkers, en tegelijkertijd stimuleren we de (zang)
talentontwikkeling in de regio. Dat geldt ook voor de
begeleiding van het Toonkunstkoor Bekker.

Station Noord 2.0

Het NNO is samen met negen Noordelijke
podiumkunstorganisaties partner in talentontwikkeling in
de hele regio. Onder de naam Station Noord 2.0 bieden
we kansen aan beginnende podiumkunstenaars om zich
te ontwikkelen. Dat creëert nieuw en spannend aanbod in
Noord-Nederland. Het culturele klimaat wordt daardoor
aantrekkelijker voor zowel publiek en culturele organisaties,
als voor talent dat bewust ruimte zoekt buiten de (overvolle)

Randstad. De tien organisaties vormen een netwerk dat
gericht samenwerking zoekt. In 2017 vond de voorbereiding
plaats van twee producties die in 2018 worden uitgevoerd.
Bijzonder is dat niet het orkest, maar individuele musici een
rol spelen.

Springplank voor kunstvakonderwijs

Net als in voorgaande jaren werkte het NNO in 2017 samen
met het Groninger Prins Claus Conservatorium (PCC)
en de conservatoria in Den Haag en Amsterdam. Jong
talent orkestervaring laten opdoen staat centraal. PCCstudenten liepen stage en ontwikkelden lesmateriaal bij
de jeugdconcerten. Tientallen studenten uit Groningen en
Den Haag deden mee aan de grote Mahler productie en
aan het programma met Mike Boddé. Voor jonge dirigenten
hielden we in april 2017 de Nationale Master Orkestdirectie:
een week vlieguren maken met een symfonieorkest, heel
belangrijk!
De jaarlijkse winnaar van het Prinses Christina Concours
Noord krijgt de kans met het NNO een lunchconcert te
geven.
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Team Publiek en Markt

Dit team is gericht op het verkopen/aanbieden van de
programma’s aan het publiek, via zalen, organisaties,
bedrijven en scholen. Hier ligt de coördinatie en uitvoering
van alle communicatie en marketing activiteiten. Het team
bestaat uit de teamleider, een concertmarketeer, een online
marketeer, een coördinator relatieactiviteiten, een educatief
medewerker, een fondswerver.

Team Orkestzaken

Dit team is primair gericht op het faciliteren van
orkest, dirigent en solisten, zodanig dat er optimale
werkomstandigheden zijn tijdens repetities en concerten.
Hier ligt de coördinatie en uitvoering van alle inspectie
en (pre)productie werkzaamheden, inclusief de planning
(mensen/diensten en concerten/projecten) en de
bibliotheek. Het team bestaat uit een teamleider, twee
orkestinspecteurs, een planner/coördinator artistieke zaken,
een bibliothecaris en twee bodes.

Crossovers en Openluchtconcerten

Artistiek bijzondere concerten zijn productioneel en facilitair
complex en uitdagend. We hebben te maken met zaken als
geluidsversterking, weersomstandigheden, temperatuur,
vochtigheid, grootte van podia, backstage voorzieningen,
etc. Vaak zijn er meerdere partijen bij betrokken en spelen
naast de diverse inhoudelijke belangen ook de beschikbare
financiële middelen een belangrijke rol. De ene keer sta je
op een gerenommeerd festival waar alles tot in de puntjes
geregeld is (Lowlands) en een paar weken later sta je op een
evenement dat voor het eerst op een compleet nieuwe locatie
plaatsvindt (Symphony in Blue in Assen). Voor orkestzaken
een grote uitdaging om alles zo goed mogelijk te regelen en
constant oog te hebben voor de belangen van de musici.
Omdat wij zowel in de openlucht als in de theaterzalen
steeds vaker te maken hebben met geluidsversterking zijn we
constant op zoek naar gehoor-beschermende ontwikkelingen
op dit gebied. Een complexe materie waarin elke locatie weer
andere uitdagingen met zich meebrengt.

Instroom: aantal proefspelen /
aantal vacatures
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In 2017 vonden de volgende proefspelen plaats:
24 januari 2017:
1e Concertmeester (100%)
17 mei 2017:
Aanvoerder Fluit (100%)
22 juni 2017:
Aanvoerder Trompet (90%)
27 september 2017: Aanvoerder Hoorn (60%)
9 november 2017:
Tutti 2e Viool (80%)
Het proefspel voor Aanvoerder Hoorn leverde geen winnaar
op.
Daarnaast zijn de volgende vacatures ingevuld:
1 augustus 2017:
Orkestinspecteur (100%)
18 september 2017: Teamleider Publiek & Markt (100%)
1 december 2017: 	Medewerker Ondersteuning Educatie
(44,44%)
Ook is de vrijwilligersvacature voor Coördinator NNCK ingevuld door twee personen.

Uitstroom: aantal personen uit dienst (o.a. door
pensionering)

In 2017 zijn 5 musici met pensioen gegaan en heeft 1 musicus
zijn dienstverband opgezegd vanwege het aanvaarden van
een andere baan elders. Ook is de functie van Medewerker
Planning & Productie komen te vervallen. De betreffende
collega heeft eveneens elders een andere baan gevonden.

CAO’s

Het NNO kent drie arbeidvoorwaardenregelingen. De CAO
Orkesten is van toepassing op de musici in vaste dienst
van het NNO. Voor de vele remplaçanten die aan het orkest
worden toegevoegd wanneer er vervanging of uitbreiding
nodig is, is de CAO Remplaçanten van toepassing. Op het
kantoorpersoneel is een eigen arbeidsvoorwaardenregeling
van toepassing, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt
gezocht bij de arbeidsvoorwaarden uit de CAO Orkesten.
De in 2016 gestarte onderhandelingen voor een nieuwe CAO
Orkesten en een nieuwe CAO Remplaçanten hebben eind
2017 geleid tot een principeakkoord voor de CAO Orkesten
en een definitief akkoord begin 2018. Eén van de afspraken is
om de salarissen van de musici structureel te verhogen met
1,5%. Ook is de eindejaarsuitkering verhoogd.
Daarnaast is besloten om een onderzoek te laten uitvoeren
(in 2018) naar de mogelijke oorzaken van werkdruk bij
de medewerkers van de Nederlandse Orkesten. In 2017
is geen nieuwe CAO Remplaçanten afgesloten. Ook de
arbeidsvoorwaardenregeling voor het kantoorpersoneel is
ongewijzigd voortgezet.

Formatieplan 2017 – 2020

Begin mei 2017 leverde de Werkgroep Formatieplan het
voorstel voor de komende vier jaar aan het MT. Aan de
OR is het formatieplan vervolgens toegelicht door de
directeur en is de OR formeel om advies gevraagd. Na de
achterbanbijeenkomst op 30 mei 2017 adviseerde de OR
positief. Met daarbij de opmerking dat ze het een goed
formatieplan vinden waarbij maatwerk per instrumentgroep
mogelijk is, hetgeen prettig en wenselijk is.
Vervolgens is het formatieplan besproken met de Raad van
Toezicht op 9 juni 2017. De RvT was positief over het plan
en kon zich vinden in de geformuleerde uitgangspunten.
De toezichthouders waren benieuwd hoe de musici hadden
gereageerd en wat de belangrijkste discussiepunten waren
geweest. Gesproken is over de risico’s en de noodzaak van
deeltijdbanen, over de gewenste verbinding van (deeltijd)
musici met het NNO en over het belang van vermelding
van NNO-mogelijkheden op het gebied van scholing en
ontwikkeling. De RvT heeft het formatieplan vervolgens
goedgekeurd en vastgesteld. De kern van het nieuwe
formatieplan is dat de vaste kern enigszins wordt vergroot
en de flexibele schil overeenkomstig wordt verkleind. Na de
zomer is gestart met de uitvoering van het formatieplan door
de eerste vacatures uit te zetten. In totaal wordt 6,2 fte aan
vacatures uitgezet in de komende formatieplanperiode.

Nederlandse taallessen voor onze buitenlandse musici die de
taal nog niet (genoeg) beheersen. Inmiddels nemen 7 musici
deel aan deze taallessen.
Het NNO was in 2017 succesvol met het aanvragen van
bijdragen aan diverse opleidings- & ontwikkelingsactiviteiten.
Vele trajecten zijn voor 80% gefinancierd uit een bijdrage
van het Sociaal Fonds Podiumkunsten. Daar waar een eigen
bijdrage is gevraagd van musici is in vele gevallen een beroep
gedaan op het persoonlijk budget. Het persoonlijk budget
kan verder aangewend worden voor andere maatregelen die
een optimale en duurzame inzetbaarheid bevorderen en het
opnemen van verlof.

Arbo / Duurzame inzetbaarheid

Het NNO gaf op diverse manieren invulling aan een goed
arbobeleid, met als doel het creëren van een gezonden en
veilige werkplek; goede arbeidsomstandigheden verhogen
de motivatie van werknemers. In dat licht bezien draagt
een goed arbobeleid ook, naast andere factoren, bij aan de
duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
In 2017 zijn 7 werknemers opgeleid tot bedrijfshulpverlener
en is er nauw samengewerkt met De Oosterpoort. Zo is een
ontruimingsoefening voorbereid. Deze oefening vindt begin
2018 plaats.
Meerdere keren per jaar worden er stoelmassages
aangeboden, met name rondom de zwaardere producties.
Stoelmassages leveren een positieve bijdrage aan de
werkprestaties omdat het zorgt voor ontspanning en helpt om
gezondheidsklachten te verminderen.

In het formatieplan is uitgewerkt welke onderwerpen
nader onderzoek en discussie vragen. Het komen tot een
toekomstbestendig NNO-dienstverband is een gedeeld
belang voor werkgever en werknemers. Die zullen een
gezamenlijke inspanning moeten leveren om de invulling
daarvan werkbaar en succesvol te laten zijn. Dit is landelijk
een belangrijk issue en bij het NNO agendapunt voor de
Ondernemingsraad, de Artistieke Commissie, de orkestgemeenschap en het MT.

Opleiding & Ontwikkeling

Het NNO stelt zich ten doel deskundigheidsbevordering en
loopbaanontwikkeling te stimuleren. Met de trainingsdagen
die sinds 2015 jaarlijks worden georganiseerd, wil het NNO
alle medewerkers inspireren, hun kennis vergroten en de
teambuilding bevorderen. In 2017 werd een collectieve
themadag rondom het onderwerp ‘Volle zalen’ georganiseerd
en hebben alle instrumentgroepen en kantoorteams de
gelegenheid gehad om een vakinhoudelijke training te volgen
zoals een masterclass voor de 1e en 2e violisten, workshops
adem- en ontspanningstechnieken, tai chi, klassieke
muziek, latin percussie, timemanagement, teamcoaching
voor de cellisten, bedrijfsbezoeken voor de hoornisten en
fagottisten en een aantal lezingen. Ook is in 2017 gestart met

Voor een aantal kantoorcollega’s zijn zit-/stabureaus
aangeschaft. Zittend werk leidt tot gezondheidsrisico’s
en die willen we voorkomen. Ook is een aantal muizen
en toetsenborden vervangen waardoor de werkplekken
ergonomischer zijn geworden.
In 2017 is een beleid ontwikkeld over (on)gewenst gedrag
(waaronder het hebben van een vertrouwenspersoon en een
klachtenregeling) en een meldregeling voor vermoedens
van misstanden. Beide regelingen helpen bij het bouwen
aan een organisatie waarin werknemers hun zorgen veilig
kunnen melden en er op kunnen vertrouwen dat die
zorgvuldig worden behandeld / afgehandeld. Begin 2018
heeft de ondernemingsraad ingestemd met beide regelingen.
Implementatie vindt plaats in 2018.
De bedoeling is om het arbobeleid in 2018 verder vorm te
geven door onder andere de risico inventarisatie & -evaluatie
te updaten, een arbo plan van aanpak te maken en door een
preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden.
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2 Toezicht en bestuur		
De Raad van Toezicht heeft minimaal vijf en maximaal zeven
leden en heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van
de algemeen directeur/bestuurder en op de algemene gang
van zaken in de Stichting NNO en de met haar verbonden
organisatie. De Raad staat de algemeen directeur met advies
terzijde.
Conform de Governance Code Cultuur wordt met het oog
op een veelzijdige samenstelling van de Raad gelet op een
goede spreiding; zoals geografisch (uit alledrie de provincies
en 1 landelijk), leeftijd en deskundigheid. Voor de leden van
de Raad van Toezicht zijn competentie-profielen vastgesteld.
Voor de functie van voorzitter is dit aangevuld met een aantal
specifieke competenties.
Op basis van dit competentieprofiel is een algemene
profielschets opgesteld die bij werving wordt gebruikt. Per
vacature wordt dit algemene profiel aangevuld met specifieke
elementen. Deskundigheid en ervaring op artistiek,
financieel, economisch, commercieel en muzikaal terrein
zijn gespreid aanwezig. In ieder geval beschikt één persoon
in de Raad over kennis en ervaring op het terrein van sociale
verhoudingen binnen het orkest en wordt op voordracht van
de Ondernemingsraad in de Raad van Toezicht benoemd.
Samenstelling Raad van Toezicht:
Henk Pijlman, voorzitter	(Aangetreden: 01-06-2011;
Einde tweede termijn: 01-06-2019)
Eelco Koehoorn	(Aangetreden: 01-06-2009;
Einde tweede termijn: 01-09-2017)
Petra Smeets	(Aangetreden: 01-09-2017;
Einde eerste termijn: 01-09-2021)
Titia Vellenga	(Aangetreden: 01-07-2009;
Einde tweede termijn: 01-09-2017)
Jorrit Volkers	(Aangetreden: 01-01-2015;
Einde eerste termijn: 01-01-2019)
Wim Vos	
(Aangetreden: 28-09-2016;
Einde eerste termijn: 28-09-2020)
Jurriaan Wentink	(Aangetreden: 01-09-2017;
Einde eerste termijn: 01-09-2021)
Annelize Wilpstra	(Aangetreden 01-01-2016;
Einde eerste termijn 01-01-2020)
Algemeen directeur/bestuurder:
Ingeborg Walinga
(in dienst per 1 juni 2011)
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Code Culturele Diversiteit

De aanbevelingen vanuit het ministerie van OCW, gedaan ter
bevordering van effectief diversiteitsbeleid in organisaties
en Raden van Toezicht worden gevolgd. In het bijzonder
is hierbij aandacht voor leeftijd, etnische achtergrond en
geslacht. De Raad neemt deze aanbeveling bij vacatures mee
in zijn selectieproces. Vacatures worden openbaar gemaakt.
Ieder nieuw lid van de RvT krijgt kort na benoeming ter
kennismaking met het NNO een introductieprogramma op
maat.

Governance Code Cultuur

De Stichting Noord Nederlands Orkest (NNO) wordt sinds
1 november 2007 bestuurd volgens het raad-van-toezicht
model. De Stichting Noord Nederlands Orkest onderschrijft
de Principes en Best Practice Bepalingen van het raad-vantoezicht model, zoals beschreven in de Governance Code
Cultuur(GCC), en past deze toe. De negen principes uit De
Governance Code Cultuur zijn bij het NNO verankerd in de
statuten, het directiereglement en in het reglement van de
Raad van Toezicht (zie ook 2.2).
De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen
functioneren. In 2017 vond deze evaluatie eind augustus
plaats, net voor het moment dat twee nieuwe RvT-leden
aantraden. In 2016 besloot de Raad zich nog meer te willen
verdiepen in de Governance Code Cultuur en heeft daarom
in april een workshop GCC gevolgd, onder leiding van
professor Jaap van Manen. Met de directeur/bestuurder
wordt jaarlijks een doelstellingengesprek gevoerd. De Raad
evalueert jaarlijks het functioneren van de onafhankelijke
accountant en deze geeft ieder jaar een toelichting over zijn
werkzaamheden in een vergadering van de Raad.
De Raad van Toezicht ontvangt iedere vergadering een
monitor van de financiële resultaten van de organisatie om
goed toezicht te kunnen houden op het financieel beleid en
risicobeheer. Onze musici, kantoorteamcollega’s, bezoekers,
subsidiënten en relaties worden op de hoogte gehouden
van de GCC, onder andere door het toesturen van de NNOjaarverslagen.
Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging
of kostenvergoeding. De bezoldiging van de algemeen
directeur/bestuurder wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad
van Toezicht. Deze voldoet aan de normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

2.1

Kort verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kwam in 2017 bijeen op 17 maart,
9 juni, 22 september en 15 december. Buiten deze
vergaderingen worden diverse onderwerpen ook ad hoc
besproken, bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail. De
volgende onderwerpen kwamen in 2017 onder meer aan de
orde:
•
Formatieplan 2017-2020
•
Jaarrekening en jaarverslag 2016
•
Begroting 2018
•
Voortgang CAO – Position Paper met betrekking tot de
arbeidsmarkt in de cultuursector
•
Voortgang landelijke ontwikkelingen Vereniging van
Nederlandse Orkesten
•
Monitoring door ministerie OCW en Raad voor Cultuur
•
Overleg met Noordelijke overheden / Cultuurpijlerschap
/ relatiebeheer
•
Innovatie, bijzondere / maatschappelijke projecten en
duurzame ontwikkelingen

•
•
•
•

2.2

Wervingsprocedure twee nieuwe leden Raad van
Toezicht
Workshop Governance Code Cultuur
Sectoranalyse RvC muziek
Zoektocht naar chef-dirigent

Samenstelling Raad van Toezicht

Henk Pijlman, voorzitter (Tjalleberd, 1955) studeerde
geschiedenis en Fries in Groningen. Na zijn studie werd
hij docent geschiedenis en lid van de gemeenteraad van
Groningen voor D66. Van 1990 tot 2000 was hij wethouder
van onder meer Onderwijs, Sport, Cultuur en Bestuurlijke
Vernieuwing.
Hij was als wethouder onder meer betrokken bij de
manifestatie A Star is Born, de komst van de Giro d’Italia en
de aanleg van natuurgebied Kardinge. Hij nam het initiatief
tot de ontwikkeling van de Vensterschool/Bredeschool. In
2000 werd Henk Pijlman lid van het College van Bestuur van
de Hanzehogeschool Groningen, waarvan hij vanaf 2004
voorzitter is. Verder is Henk Pijlman lid van de Eerste Kamer,
maakt hij deel uit van de Raad van Toezicht van het Groninger
Museum en van de Raad van Toezicht van de New Energy
Coalition.
Petra Smeets (1968) studeerde rechten in Utrecht.
Gedurende en na haar studie werkte zij aan de faculteit
Economisch Publiekrecht en Europees Recht in Utrecht.
Vanaf 1992 werkte zij gedurende 13 jaar in diverse
(management)functies bij het Ministerie van Economische
zaken en de Mededingingsautoriteit in Den Haag. In 2005
maakte zij de overstap naar Gasunie om daar leiding te
geven aan regulering en public affairs. Nadien volgden senior
management functies op het terrein van sales, inkoop en
financiën. Op dit moment is zij eindverantwoordelijk voor
ICT bij Gasunie. Petra is tevens bestuurslid van Stichting
Pensioenfonds Gasunie.
Jorrit Volkers (1959) studeerde fiscaal en notarieel recht
aan de Rijkuniversiteit van Groningen. Hij heeft ruim 24 jaar
ervaring in de belastingadvisering voor diverse organisaties.
Zijn focus ligt met name op de Nationale markt. Daarnaast
heeft Jorrit diverse bestuurlijke functies bekleed binnen
Deloitte. Zo was hij vestigingsdirecteur, regiomarktleider
Noord, Lid landelijk Tax MT.
Tot november 2011 was Jorrit lid van de Raad van Bestuur van
Deloitte waar hij verantwoordelijk was voor de portefeuille
CPPO (People and Partners). Tevens was hij binnen Europa
verantwoordelijk voor de Europese Talent- en Learning
organisatie. Op dit moment vervult Jorrit de Dean functie
voor de Deloitte University Europe. Jorrit is ook universitair
docent aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de vakgroep
belastingrecht. Nevenfuncties heeft hij bij de stichtingen Old
Burger Weeshuis, Bevrijdingsfestival Fryslân, FB Oranjewoud,
Friesche Compagnie, Ir. Abe Bonnema, Stichting Verkiezing
Friese Onderneming van het jaar en het Innovatiepact Fryslân.
Wim Vos (1957) studeerde slagwerk aan het Koninklijk
Conservatorium bij Frans van der Kraan. Daarna volgden

cursussen bij onder andere Bob Becker (USA), Aly NDiaye
Rose (Senegal) en Venancio Mbande (Mozambique).
Nog tijdens zijn studie richtte hij, samen met drie
medestudenten, de Slagwerkgroep Den Haag op. Met dit
ensemble speelde hij op veel belangrijke, internationale
podia. Daarnaast was hij ook actief in diverse nieuwe muziek
ensembles, zoals Asko | Schönberg en Ensemble Modern. Hij
was zes jaar verbonden aan het Rotterdams Philharmonisch
Orkest en nadien nog vijftien jaar aan het Residentie Orkest
waar hij enkele malen als solist optrad.
Met de groep Anumadutchi, die hij in 1990 oprichtte maakte
hij verschillende studie- en concertreizen naar Afrika.
Wim Vos was jarenlang hoofdvakdocent aan het Koninklijk
Conservatorium en was tussen 2009 en 2015 artistiek
coördinator van het Nationaal Jeugd Orkest en directeur van
Asko | Schönberg.
Momenteel is hij hoofd van de afdeling Klassieke Muziek van
het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
Jurriaan Wentink (1981) studeerde Bedrijfskunde aan de
Rijksuniversiteit van Groningen en Business Administration
aan de Macau University in Macau. Hij is sinds 2002
mede-eigenaar en commercieel directeur van Full Service
Internetbureau iWink. Ook is hij mede-eigenaar van Kirra
(software voor marketing en communicatieprofessionals)
en verantwoordelijk voor markt- en productontwikkeling.
Bestuurlijk is hij actief geweest in en betrokken geweest bij
het Groninger Studenten Cabaret Festival alsmede bij het
jaarlijkse golfevent in het Stadspark te Groningen. Vanaf
september 2017 is hij bestuurslid bij de Stichting Noorderzon
te Groningen.
Annelize Wilpstra (1951) is sinds 2003 directeur/eigenaar
van Talent Performance, een executive search bureau
met vestigingen in Groningen en Zwolle. Zij studeerde
bibliotheek en informatiewetenschappen en personeel en
organisatie. Zij begon haar loopbaan bij Hazewinkel Pers
waar zij onder meer een groot aantal jaren verantwoordelijk
was voor personeel en organisatie. In 1997 maakte zij de
overstap naar W&S Transition- en Interimmanagement
waarvan zij tot de oprichting van haar eigen bureau een
aantal jaren partner was. Naast haar werk is zij ook altijd
bestuurlijk actief geweest. Zo was zij onder meer voorzitter
van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid,
afdeling Noord Nederland, voorzitter district Noord en Oost
Nederland NCD-Commissarissen, jurylid van Mensen Voor
Cijfers Prijs, jurylid Women in Business, bestuurslid en
secretaris van de Commerciële Club Groningen en lid van de
Raad van Toezicht Leveste, nu de Treant Groep. Momenteel
nog bestuurslid bij Connect International.
Eelco Koehoorn (Oudebildtzijl, 1962) is sinds 1 maart
2010 werkzaam als partner bij Boer & Croon Management
B.V. Daarvoor heeft hij gedurende 18 jaar diverse (directie)
functies bekleed in het bankwezen, met name bij ABNAmro Bank, ING Bank en de Friesland Bank.Bestuurlijk is
Koehoorn actief bij de werkgeversorganisatie VNO-NCW
(bestuurslid van VNO-NCW, vice-voorzitter van VNO-NCW
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Noord en voorzitter van VNO-NCW Groningen). Hij is lid van
de Raad van Commissarissen van Quantore International,
IBB en Ambassadeur van Barcode For Life. Hij speelt kerken Hammondorgel.
Titia Vellenga (1958) studeerde Kunstgeschiedenis
aan de Universiteit van Leiden en Bedrijfskunde aan de
Universiteit van Groningen. Na werkzaam te zijn geweest
als vestigingsmanager bij ASB Uitzendbureau, werd ze
directeur-eigenaar van een bedrijf te Groningen dat kopieeren faxapparatuur en laserprinters verkocht. Daarnaast was
ze mededirecteur-eigenaar van een automatiseringsbedrijf
te Groningen. Vervolgens begaf ze zich in de kunstwereld
en werd PR & marketingmanager bij het Rembrandthuis te
Amsterdam. Daarna was ze 14 jaar verantwoordelijk voor
het PR- en marketingbeleid bij de internationaal vermaarde
kunst- en antiekbeurs TEFAF Maastricht. Van 1 oktober 2014
tot 1 oktober 2015 heeft ze, als Global Board Representative,
de beurs wereldwijd vertegenwoordigd. Eind 2016 begon ze
met de promotie van een hedendaagse kunstenaar. Sinds
juni 2012 is Titia lid en vanaf december 2016 voorzitter van
het Vriendenbestuur van Codart, het netwerk van
museumdirecteuren en conservatoren voor Nederlandse en
Vlaamse schilderkunst. Vanaf juni 2014 is ze ook lid van de
Raad van Toezicht van het Koninklijk Kabinet van Schilderijen
Mauritshuis en Galerij Prins Willem V.
Ingeborg Walinga, directeur/bestuurder (1965), is
kunsthistorica. Zij studeerde in Groningen en Amsterdam
en vervulde verschillende functies op beeldende kunst
gebied. Zij begon haar loopbaan als conservator bij het
Arnhemse Museum voor Moderne Kunst, freelance
recensent en tentoonstellingsmaker. Na diverse (senior)
beleidsfuncties bij de Provincie Groningen was zij ruim tien
jaar directeur van het Groningse Centrum Beeldende Kunst,
met de grootste kunstuitleen van Noord Nederland en een
belangrijke advies- en beheertaak voor kunst in de openbare
ruimte. Zij initieerde verschillende cultuurprogramma’s en
manifestaties. Sinds juni 2011 is zij algemeen directeur van
het Noord Nederlands Orkest. Walinga is commissaris van
de Stichting Bijzondere Locaties Groningen, lid van de Raad
van Toezicht van Marketing Groningen, lid van de Raad van
Advies van het Prins Claus Conservatorium, bestuurslid van
Stichting Clash en kunstadviseur van FB Oranjewoud. Vanaf
2014 is zij voorzitter van de Vereniging van Nederlandse
orkesten (VvNO).
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2.3

Board of Ambassadors (BOA)

De BOA is een groep ambassadeurs en adviseurs van het
NNO. Zij worden doorgaans individueel geraadpleegd en
komen incidenteel gezamenlijk bijeen. De ambassadeurs in
2017 zijn:
Drenthe
Bert van der Haar (voormalig algemeen directeur !PET
Hoogeveen, vml. Voorzitter VNO-NCW Noord)
Agnes Mulder (politica, Tweede Kamerlid CDA)
Jozias van Aartsen / Jette Klijnsma (Commissaris van de
Koning in Drenthe)
Groningen
Harm Post (Groningen Airport Eelde, voormalig directeur
Groningen Seaports)
Eelco Koehoorn (partner BoerCroon)
René Paas (Commissaris van de Koning in Groningen)
Friesland
Joop Atsma (voorzitter Brancheorganisatie Kalversector,
senator Eerste Kamer)
Sjoerd Galema (melkveehouder, lid Raad van Toezicht Aeres
Groep, voorzitter VNO-NCW Fryslân)
Arno Brok (Commissaris van de Koning in Friesland)
Landelijk
Bernard Wientjes (geeft leiding aan de Taskforce
Bouw, President Commissaris KPMG, hoogleraar
economie en ondernemerschap UU, voormalig voorzitter
werkgeversvereniging VNO-NCW)

2.4

Overig

Algemeen Nut Beogende Instellingen

Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor Algemeen Nut
Beogende Instellingen (ANBI) veranderd. Er is een aantal
nieuwe voorwaarden gekomen die als doel hebben het
vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te
bevorderen. Sindsdien moeten Algemeen Nut Beogende
Instellingen op last van de Belastingdienst diverse gegevens
openbaar maken via een internetsite. De Federatie
Cultuur heeft daartoe een gezamenlijke site ontwikkeld
waarop ook het NNO zijn gegevens openbaar maakt: anbi.
federatiecultuur.nl.

Code Cultuursponsoring

Het Noord Nederlands Orkest voldoet volledig aan de
aanbevelingen binnen de Code Cultuursponsoring.

Verslag vertrouwenspersoon NNO 2017

Koosje Looijenga, vertrouwenspersoon NNO, heeft in 2017
twee adviesgesprekken gevoerd.
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Activiteitenoverzicht 2017

Prestaties en bezoekcijfers 2017 en 2016
2017
Aantal
Totaal aantal uitvoeringen

134

Totaal aantal schooluitvoeringen

Aantal
bezoeken

2016
Aantal

Aantal
bezoeken

99.792

131

20

8.583

21

7.906

Aantal koorbegeleidingen

1

868

1

1.034

Betaalde lezingen en inleidingen

37

51

3.857

Aantal jeugduitvoering

Aantal operabegeleidingen

Totaal aantal educatieve activiteiten
Totaal aantal overige activiteiten
TOTAAL

3

0

4

10

2.571
0

1.558

4.483

1.047

118.902

1

13

13

10

81.333
1.000

6.314

3.811
625

105.880

Het ministerie van OCW schrijft een format voor om de prestatieverantwoording in vast te leggen. Bovenstaand overzicht is daarvan
afgeleid. 2017 is het eerste jaar van een nieuwe vierjarige Kunstenplanperiode. Om een vergelijking te maken, hebben we 2016 ook
opgenomen. Jaaroverzichten geven een andere vergelijking dan de in de orkestpraktijk gangbare seizoensoverzichten (van augustus
tot en met juni).

Wat valt op
De bezoekersstijging zet door. Het aantal uitvoeringen in 2017 was iets hoger dan 2016. Het hogere bezoekersaantal komt o.a. door
de succesvolle openluchtconcerten. De verdeling van concerten en bezoekers over de regio en daarbuiten is weergegeven in het
schema op pagina 22. Een overzicht van concerten en activiteiten in 2017 begint vanaf pagina 23.
Het aantal jeugduitvoeringen was in 2017 hoger, omdat we naast de jaarlijkse uitvoering bij CityProms (Leeuwarden) nu ook Meer
Muziek in de Klas en een benefietconcert voor het Beatrix Kinderziekenhuis hebben gedaan. Het aantal schooluitvoeringen
betrof negentien maal het primair onderwijs (Pieter Roelf Jeugdconcerten/PRJC) en één maal voor voortgezet onderwijs (Move It!).
Omdat de PRJC zowel in het kunstmenu van Groningen als Leeuwarden werden meegenomen, werd er in 2017 minder ingeschreven
op concertjes op scholen voor de onderbouw PO, hetgeen zichtbaar wordt in het aantal educatieve activiteiten. Het aantal
educatieve activiteiten is overigens altijd hoger dan in het format vermeld staat, omdat workshops voor jongeren, meet & greets met
musici, bijwonen van repetities etc. gebundeld worden (meerdere workshops worden vermeld als één educatieve activiteit). In 2017
deed het NNO geen operabegeleiding, dus ook minder inleidingen/lezingen. De lezingen voorafgaand aan de concerten werden
overigens heel goed bezocht.
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Concerten 2017 Noord Nederlands Orkest

Totaal aantal : 118.902
Aantal buiten Noord-Nederland: 34.060

1

25

10

2

52.884

2

Groningen

Leeuwarden

36.735

11.036

2

8
18.706

1

Blauwestad

Winschoten

Drachten

1

1

Emden

Beetsterzwaag

8

Sneek

1

4

Assen

Stadskanaal

9.787

13.252

5
Emmen

3
Meppel

5

Amsterdam

1

Biddinghuizen (Lowlands)

Aantal concerten in de concertzaal
Aantal concerten openlucht

9

22

Aantal bezoekers per hoofdstad
Utrecht

Aantal bezoekers per provincie

Nieuwjaarsconcert
04
05
06
07
08
10
12
13
14

januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari

Programma

-Rossini, Gioacchino
Chabrier, Emmanuel
Massenet, Jules
Berlioz, Hector
Massenet, Jules
Strauss Jr., Johann
Lehár, Franz
Kaempfert, Bert
Lincke, Paul
Strauss Jr., Johann

Geert Teis | Stadskanaal
Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen
De Lawei | Drachten
De Nieuwe Kolk | Assen
Ogterop | Meppel
De Harmonie | Leeuwarden
Atlastheater | Emmen
De Klinker | Winschoten
Theater Sneek | Sneek

Dirigent: Ed Spanjaard
Solist: Francis van Broekhuizen – Sopraan

volkslied
La Gazza ladra:Ouverture | La Bohème:”Donde lieta usci” |
Tosca:”Vissi d’arte”
Marche joyeuse
Manon:”Adieu, notre petite table” | Le Cid:”Pleurez mes yeux”
Ouverture “Le Carnaval Romain” op.9
La Damnation de Faust op.24:Hongaarse mars
Herodiade:”Il est doux, il est bon”
Frühlingsstimmen Walzer op.410 | Die Fledermaus: “Ich lade gern mir Gäste ein”
Unter Donner und Blitz-Polka schnell op.324
Die lustige Witwe:”Vilja, o Vilja”
Afrikaan Beat No Sax Version A Swingin’ Safari No Sax Version
Berliner Luft
Eine Nacht in Venedig:”Schwippsliedl” | Radetzky Mars op.228

Philip Glass & Steve Reich: Titanen van de moderne muziek
20 januari
21 januari

Programma
Glass, Philip
Reich, Steve
Glass, Philip

Tivoli Vredenburg | Utrecht
Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen

Low Symphony deel 2
Music for 18 musicians
Koyaanisqatsi | Violinconcerto 1

Dirigent: Hans Leenders
Solisten: Karen Gomyo - Viool
Hans Pootjes – Bas

WERELDPREMIÈRE

Energie-explosies van Beethoven en Berlioz
26 januari
27 januari
28 januari

Programma

Beethoven, Ludwig van
Berlioz, Hector

De Lawei | Drachten
Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen
De Harmonie | Leeuwarden

Dirigent: Michel Tabachnik

23
Symfonie no.7 op.92 in A gr.t.
Symphonie fantastique op.14

Maestro Jules legt Tjaikovski’s winterdromen uit
02 februari
04 februari

Programma

Tchaikovsky, Piotr I.
Beethoven, Ludwig van

Tivoli Vredenburg | Utrecht
Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen

Dirigent: Jules van Hessen

Delen uit Symfonie no.1 op.13 in g kl.t. “Winterträume”
Symfonie no.1 op.13 in g kl.t. “Winterträume” | Eugen Onegin:Polonaise
Prijzenslag

Muzikale reis naar Rusland en Finland
09 februari
10 februari
11 februari

Programma

Liadov, Anatol
Sibelius, Jean
Prokofiev, Serge

Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen
De Lawei | Drachten
De Nieuwe Kolk | Assen

Dirigent: Antony Hermus
Solist: Guy Braunstein – Viool

Kikimora op.63
Concert voor viool en orkest op.47 in d kl.t.
Symfonie no.5 op.100

Valentijnsconcert
14 februari

Programma

Bernstein, Leonard
Barber, Samuel
Jones, Isham
Gershwin, George
Tchaikovsky, Piotr I.
Mendelssohn, Felix
Verdi, Giuseppe
Tchaikovsky, Piotr I.
Young, Victor
Connick jr., Harry
Durante, Jimmy
Horner, James

Concertgebouw | Amsterdam

Dirigent: Bas Wiegers
Solisten: Fay Claassen - zang
Eric Corton – host

Ouverture West-Side Story arr. Maurice Peress
Adagio for strings op.11
It had to be youi
Let’s call the whole thing of | But not for me
Zwanenmeer Op.20 Akte 1 no.2: Valse
Midsummer Night’s Dream op.61:Mars vd handwerkslieden
La Forza del Destino:Ouverture
Doornroosje:Wals
When I fall in love
A wink and a smile
Make someone happy
Titanic, medley

Scratch Carmina/Zing mee in de Carmina Burana
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18 februari

Programma
Orff, Carl

Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen

Carmina Burana, Cantate - from Scratch on -

Dirigent: Antony Hermus
Solisten: Perrine Gouarné - Sopraan
Joep van Geffen - Bariton
Georgi Sztojanov – tenor

Het Frankrijk van de Impressionisten
09 maart
10 maart

Programma

Roussel, Albert
Poulenc, Francis
Veldhuis, Jacob ter
Debussy, Claude

Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen
Tivoli Vredenburg | Utrecht

Dirigent:Antony Hermus
Solist:Louis Lortie – Piano

Bacchus et Ariane op.43:Suite no.2
Concert voor piano en orkest
La Lucerna del mondo | Adagio for orchestra
La Mer

WERELDPREMIÈRE

Wereldberoemde Shlomo Mintz speelt bij het NNO
16 maart
17 maart

Programma

Beethoven, Ludwig van
Mendelssohn, Felix
Tchaikovsky, Piotr I.

De Harmonie | Leeuwarden
Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen

Dirigent: Stefan Asbury
Solist: Shlomo Mintz – Viool

Ouverture “Coriolan” op.62 in c kl.t.
Concert voor viool en orkest op.64 in e kl.t.
Symfonie no.4 op.36 in f kl.t.

De mooiste melodieën van Beethoven, Bruch en Tsjaikovski
22 maart
23 maart
25 maart

Programma

Beethoven, Ludwig van
Bruch, Max
Tchaikovsky, Piotr I.

Ogterop | Meppel
Geert Teis | Stadskanaal
Atlastheater | Emmen

Dirigent: Stefan Asbury
Solist: Lisa Jacobs – Viool

Ouverture “Coriolan” op.62 in c kl.t.
Concert voor viool en orkest no.1 op.26 in g kl.t.
Symfonie no.4 op.36 in f kl.t.

Wereldtop speelt Astor Piazolla
30 maart

Programma

Piazolla, Astor

Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen

Dirigent: Marcelo Costas
Solisten: Walther Castro - bandoneon
Juan Pablo Dobal - Piano
Gustavo Pazos – Presentator

NEDERLANDSE PREMIÈRES
Un dia de paz | Pulsacion no 2 | Imagenes 676 | Homenaje a Cordoba
Al compas de los tamangos | Tres en Magoya
Bragatissimo | Romance del diablo | Mi refugio (solo de bandoneon) |
Libertango | Lo que vendra | Contramilonga a la funerala | La muerte del angel |
Adios Nonino | Michelangelo ‘70 | Concierto para Quinteto | El Choclo
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Matthäus Passion
07 april
08 april
11 april
12 april
13 april
14 april

Programma

Bach, Johann Seb.

De Harmonie | Leeuwarden
De Lawei | Drachten
Atlastheater | Emmen
De Nieuwe Kolk | Assen
Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen
Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen

Dirigent: Michael Hofstetter
Solisten: Daniel Johannsen - Tenor
Konrad Jarnot - Bas/bariton
Marie Frederike Schöder - Sopraan
David Allsopp - Alt
Martin Mitterrutzner - Tenor
David Jerusalem - Bas
RJK Roder Jongenskoor
NNCK – Koor

Matthäus Passion BWV 244

Nationale Master Orkestdirectie
19 april

Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen

Dirigent: Arjan Tien

Programma

Stravinsky, Igor		De Vuurvogel:suite (versie 1919)
Debussy, Claude		Prélude à l’après-midi d’un faune | Trois Nocturnes:Fêtes

Opname LWD2018-lied
20 april - 09:30

Programma

Pruiksma / Laverman

Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen
opname teaser LWD2018

NNO speelt The Genesis Suite
10 mei
11 mei
12 mei
13 mei
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Programma
Kashif, Tolga

(Nederlandse première)

De Lawei | Drachten
De Nieuwe Kolk | Assen
De Harmonie | Leeuwarden
Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen

Dirigent: Jurjen Hempel
Solisten: NNCK - Koor
Leo Blokhuis – Presentator

Genesis Suite | The Genesis Suite: Undertow-Blood on the Rooftops
Land of Confusion | Mad Man Moon | Follow you, follow me |
Fading Lights | Entangled | Genesis Suite: Ripples

Meesterpianist Gavrylyuk speelt Rachmaninov
19 mei
20 mei

Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen
Concertgebouw | Amsterdam

Programma

Wagenaar, Johan
Rachmaninoff, Sergey
Saint-Saëns, Camille

Dirigent: Antony Hermus
Solisten: Alexander Gavrylyuk - Piano
Leo van Doeselaar - Orgel

Ouverture “Cyrano de Bergerac” op.23
Rapsodie op een thema van Paganini op.43
Symfonie no.3 op.78 in c kl.t.

De Eerste van Mahler
26 mei
28 mei

Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen
Concertgebouw | Amsterdam

Programma

Mahler, Gustav

Dirigent: Antony Hermus
Eric Corton – Interviewer

Symphonie nr.1 in D gr “Titan” Hamburger Fassung

Pieter Roelf Jeugdconcerten
01 juni
02 juni
08 juni
09 juni
12 juni
13 juni
14 juni
15 juni
16 juni
19 juni
20 juni
24 juni

- 09:45
- 09:45
- 09:45
- 09:45
- 09:45
- 09:45
- 09:45
- 09:45
- 09:45
- 09:45
- 09:45
- 15:00

Programma

| 11.00
| 11.00 | 19.00
| 11.00
| 11.00
| 11.00
| 11.00
| 11.00
| 11.00

Kabalevsky, Dmitri
Percossa
Shostakovich, Dmitri
Stravinsky, Igor
Chopin, Frédéric
-Ravel, Maurice
-Kabalevsky, Dmitri
Fondse, M.
Shostakovich, Dmitri

Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen
Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen
De Lawei | Drachten
De Lawei | Drachten
De Harmonie | Leeuwarden
De Harmonie | Leeuwarden
Atlastheater | Emmen
De Nieuwe Kolk | Assen
De Klinker | Winschoten
Ogterop | Meppel
Geert Teis | Stadskanaal
City Proms | Leeuwarden
Dirigent: Hans Leenders

Puls en Ritme deel 1,2 en 3
Puls en ritme deel 4A: Nat Pak | deel 4B: Fandango
Puls en Ritme deel 5.1: The Bolt
Puls en Ritme deel 5.2: Sacre in 4/4 | deel 6: Quiz #1
Puls en Ritme deel 7: Tristesse versie 2
Puls en Ritme deel 8: Quiz#2
Puls en Ritme deel 10,11,en 12 Daphnis
Puls en Ritme deel 13: Quiz # 3
Puls en Ritme deel 14: Encore Gallop
Haide Haide Maflakay
Uit The Bolt: deel 4 : Tanz koselkovs mit Freunden: Tango
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CityProms
23 juni

Programma

Bizet, Georges
Beethoven, Ludwig van
Monti, Vittorio
Tchaikovsky, Piotr I.
Friede, Willem
Gershwin, George
Williams, John
Toch, Ernst
Rouse, Shirma
Foster
Ashford, Nicholas
Goemans, Pieter

City Proms | Leeuwarden

Dirigent: Jules van Hessen
Solisten: Shirma Rouse - Zang
Geert Chatrou – Kunstfluiter

Uit Carmen Suite no.1: Prelude
Symfonie no.5:Deel 1 op.67 in c kl.t.
Czardas
Notenkrakersuite:Dans van de fee Suikerboon
Aretha Franklin Medley
Porgy and Bess:”Summertime”
E.T. The Extra-Terrestrial:Adventure on Earth
Geographical Fugue
Till it’s done
I have nothing
Ain’t no ,ountain high enough
Aan de Amsterdamse grachten

Lauswolt Zomerconcert
02 juli

Programma

Lauswolt openlucht | Beetsterzwaag

Dirigent: Per-Otto Johansson
Solisten: Fay Claassen - zang
Eric Corton – host

Rimsky-Korsakov, Nikolai Flight of the Bumble-Bee
Tchaikovsky, Piotr I.
Uit: Zwanenmeer op.20 No1. Scene | op.20: no.3: Danses des Cygnes
Danse espagnole | op.20: No.6 Scene (verlengde versie vanaf cijfer 17)
Gershwin, George
Let’s call the whole thing of
Mancini, Henry
Meglio Stasera
Márquiz, Arturo
Danzon no.2
Williams, John
Schindler’s list: Main Theme
Bizet, Georges
Symfonie in C deel 2
Young, Victor
When I fall in love
Connick jr., Harry
A wink and a smile
Oasis
Wonderwall
Elfman, Danny
Men in Black/ Main Title
Black, Stanley
James Bond Medley
Shaffy, Ramses
Zing,vecht,huil,bid, lach,werk en bewonder
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Korreweg Klassiek
30 juni

Korreweg Klassiek openlucht | Groningen

Dirigent: Per-Otto Johansson
Solisten: Fay Claassen - zang
Eric Corton – host

Programma

Rimsky-Korsakov, Nikolai Flight of the Bumble-Bee
Tchaikovsky, Piotr I.
Uit: Zwanenmeer op.20 No1. Scene | Danse espagnole
Uit: Zwanenmeer op.20: No.6 Scene (verlengde versie vanaf cijfer 17)
Gershwin, George
Let’s call the whole thing of
Mancini, Henry
Meglio Stasera
Márquiz, Arturo
Danzon no.2
Williams, John
Schindler’s list: Main Theme
Young, Victor
When I fall in love
Connick jr., Harry
A wink and a smile
Oasis
Wonderwall
Elfman, Danny
Men in Black/ Main Title
Black, Stanley
James Bond Medley
Shaffy, Ramses
Zing,vecht,huil,bid, lach,werk en bewonder

Concert bij Volkswagenfabriek Emden
01 juli

Volkswagenwerk Emden | Emden

Dirigent: Per-Otto Johansson
Solist: Fay Claassen – zang

Programma

Rimsky-Korsakov, Nikolai Flight of the Bumble-Bee
Tchaikovsky, Piotr I.
Uit: Zwanenmeer op.20 No1. Scene
Uit: Zwanenmeer op.20: no.3: Danses des Cygnes | Danse espagnole
No.6 Scene (verlengde versie vanaf cijfer 17)
Gershwin, George
Let’s call the whole thing of
Mancini, Henry
Meglio Stasera
Márquiz, Arturo
Danzon no.2
Khachaturian, Aram
Gayane:Sabeldans
Bernstein, Leonard
Uit West Side Story ‘Mambo’
Bizet, Georges
Symfonie in C deel 2
Elfman, Danny
Men in Black/ Main Title
Young, Victor
When I fall in love
Connick jr., Harry
A wink and a smile
Oasis
Wonderwall
Black, Stanley
James Bond Medley
Williams, John
Star Wars:March
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Avontuurlijke Classics op Lowlands
20 augustus

Programma

Copland, Aaron
Dvorák, Antonín
Mussorgsky, Modest
Ligeti, György
Berlioz, Hector
Khachaturian, Aram

Lowlands | Biddinghuizen

Dirigent: Antony Hermus
Solisten: Sara Hershkowitz - Sopraan
Tijl Beckand – Presentator

Fanfare for the common man
Uit: Symfonie no.9: deel 3
Nacht op de Kale Berg (ork:Rimsky-Korsakov)
Mysteries of the Macabre
Uit Symphonie fantastique: deel 5
Gayane:Sabeldans

NEDERLANDSE PREMIÈRE

Robeco Summernights: Muziek uit bekende films en tv-series
26 augustus

Programma

Goldsmith, Jerry
Mussorgsky, Modest
Saint-Saëns, Camille
Lunn, John
Beal, Jeff
Djawadi, Ramin
Immel, Jerold
Dale, Dick
Strauss, Richard
Williams, John
Powell, John
Tiersen, Yann
Elfman, Danny
Williams, John

Concertgebouw | Amsterdam

Dirigent: Christian Schumann
Solist: Harry Piekema – Presentator

Universal Films Theme
Nacht op de Kale Berg (ork:Rimsky-Korsakov)
Danse macabre op.40
Downton Abbey- The Suite
House of Cards Theme
Game of Thrones
Theme from Dallas the tv series
Surfrider uit Pulp Fiction | Misirlou uit Pulp Fiction, Saxofoon versie
Also sprach Zarathustra op.30
The Flight to Neverland | Flying Theme from ET
How to train your Dragon Suite
Petite Suite d”Amëlie
Men in Black theme song | Batman Main Theme
Star Wars:March

Gronings Ontzet
27 augustus

Programma

30

Goldsmith, Jerry
Saint-Saëns, Camille
Beal, Jeff
Djawadi, Ramin
Dale, Dick
Strauss, Richard
Williams, John
Powell, John
Tiersen, Yann
Elfman, Danny
Williams, John

Gronings Ontzet, Groningen Vismarkt

Dirigent: Christian Schumann
Solist: Harry Piekema – Presentator

Universal Films Theme
Danse macabre op.40
House of Cards Theme
Game of Thrones
Surfrider uit Pulp Fiction | Misirlou uit Pulp Fiction, Saxofoon versie
Also sprach Zarathustra op.30
The Flight to Neverland | Flying Theme from ET
How to train your Dragon Suite
Petite Suite d”Amëlie
Men in Black theme song | Batman Main Theme
Star Wars:March

Pura Vida: Echoes of Queen
02 september

Programma
-Queen/Brosse

Hankinson, Michael
Queen/Brosse

Pura Vida openlucht | Blauwestad

Dirigent: Dirk Brossé
Solisten: Joseph Clark - zang
Jennie Lena - zang
Yollandi Nortjie – zang

volksliederen
It ‘s a kind of magic | Don’t stop me now | Play the game | One vision
Love of my life | Is this the world we created | Radio Gaga
Who wants to live forever | My melacholic blues | Bicycle race
The show must go on | I want to break free | Seaside rendez-vous
Under pressure | You take my breath away | Nevermore | Killer queen
Somebody to love | Mother love | Crazy little thing called love
Barcelona
We will rock you | Bohemian rhapsody | We are the champions
Crazy little thing called love
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Symphony in Blue
15 september

Programma

Black, Stanley
Tangarine
Hangover, Paradise
Hidding, Alides
DJ Wessel
Badelt, Klaus
King of the World
Heerink, Bert
Mooi Wark
The Scene

Symphony in Blue | Assen

Dirigent: Sander Teepen

James Bond Medley
Things go like this Anyway | My Friend
Whio do you think you are? | What lies beneath?
Endless Road | Live it up
Symphony in Blue Mix
Pirates of the Caribbean Weense versie
Hurt sooo bad | World on fire
Burning Heart | Summertime
Warkende helden | In de blote kont
Blauw

Ede Staal en zijn erfgenamen
21 september
22 september
23 september

Programma

Bizet, Georges
Buze, Wia
Vries, Erwin de
Staal, Ede

Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen
Geert Teis | Stadskanaal
De Klinker | Winschoten

Dirigent: Frans-Aert Burghgraef
Solisten: Wia Buze - zanger
Erwin de Vries – zanger

Uit Carmen Suite no.1: Aragonaise | Les toreadors |
Uit Carmen Suite no. 2: Habanera | Danse Boheme
Ik kom van Ziel | Ik mag die Aibels geern | De roos
Doe | Lözze grond | Widde hoeske
Vrouger | Help me through the night | Credo mien bestoan | Mien toentje
T Hoogeland | Geef mie dien Blues | As vaaier woorden
De hoaven van Delfziel | When the waves are to High
Het is nog nooit zo donker west | Vrouger

Openingsconcert met Tsjaikovski en Moessorgski
29 september
30 september

Programma

Rossini Gioacchino
Tchaikovsky, Piotr I.
Mussorgsky, Modest
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Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen
Concertgebouw | Amsterdam

Guglielmo Tell:Ouverture
Concert voor viool en orkest op.35 in D gr.t.
Schilderijen v.e.Tentoonstelling

Dirigent: Arvo Volmer
Solist: Valeriy Sokolov – Viool

Openingsconcert met Sibelius en Tsjaikovski
04 oktober
05 oktober
06 oktober
07 oktober

Programma

Sibelius, Jean
Tchaikovsky, Piotr I.
Beethoven, Ludwig van

Ogterop | Meppel
Geert Teis | Stadskanaal
De Nieuwe Kolk | Assen
Atlastheater | Emmen

Dirigent: Pavel Baleff
Solist: Valeriy Sokolov – Viool

Lemminkäinen:De Zwaan van Tuonela op. 22 no.2
Concert voor viool en orkest op.35 in D gr.t.
Symfonie no.3 op.55 in Es gr.t. “Eroica”

Canto Ostinato voor Symfonieorkest
12 oktober
13 oktober
14 oktober

Programma

Ten Holt /Fiumara

Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen
De Harmonie | Leeuwarden
Tivoli Vredenburg | Utrecht

Dirigent: David Porcelijn
Solist: Kent Hugo Moussault - Assistent dirigent

Canto Ostinato

Rollercoaster van absolute topstukken
20 oktober
21 oktober

Programma

Glinka, Mikhail
Shostakovich, Dmitri
Ligeti, György
Rachmaninoff, Sergey
Rimsky-Korsakov, Nikolai

Gr. Zaal Oosterpoort |Groningen
De Lawei | Drachten

Dirigent: John Axelrod
Solisten: Daniel Müller-Schott - Cello
Sara Hershkowitz – Sopraan

Russlan en Ludmilla:Ouverture
Concert voor cello en orkest no.1 op.107
Mysteries of the macabre
Symfonische Dansen op.45
Flight of the Bumble-Bee

NNO Symfonische Gala
19 oktober

Programma

Glinka, Mikhail
Shostakovich, Dmitri
Ligeti, György
Rachmaninoff, Sergey
Rimsky-Korsakov, Nikolai
Tchaikovsky, Piotr I.

Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen

Russlan en Ludmilla:Ouverture
Celloconcert no.1 deel 1
Mysteries of the macabre
Symphonische dansen deel 1
Flight of the Bumble-Bee
Notenkraker:Bloemenwals

Dirigent: John Axelrod
Solisten: Daniel Müller-Schott - Cello
Sara Hershkowitz – Sopraan
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Iconische filmmuziek
02 november
03 november
04 november
09 november
10 november
11 november

Programma

Strauss, Richard
Saint-Saëns, Camille
Rossini, Gioacchino
Tiersen, Yann
Williams, John
Zimmer, Hans
Williams, John
Badelt, Klaus
Powell, John
Black, Stanley
Dale, Dick
Morricone, Ennio

Tivoli Vredenburg | Utrecht
De Nieuwe Kolk | Assen
De Harmonie |Leeuwarden
Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen
Atlastheater | Emmen
De Lawei | Drachten

Dirigent: Christian Schumann
Solist: Hadewych Minis – Presentator

Also sprach Zarathustra op.30
Danse macabre op.40
La Gazza ladra:Ouverture
Petite Suite d”Amëlie
Harry Potter and the Chamber of secrets
Uit Harry Potter and the Sorcerer’s Stone:Hedwig’s Theme
The dark Knight Rises (Arr. Ralph Ford)
The Flight to Neverland
Pirates of the Caribbean Weense versie
How to train your Dragon Suite
James Bond Medley
Misirlou uit Pulp Fiction, Trumpet versie
The good, the bad and the ugly

Move-It!
07 november

Programma

Dale, Dick
Williams, John
Powell, John
Zimmer, Hans
Morricone, Ennio
Badelt, klaus

Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen

Dirigent: Christian Schumann

Misirlou uit Pulp Fiction, Trumpet versie
Hedwig’s Theme uit Harry Potter and the Sorcerer’s Stone
The Flight to Neverland
How to train your Dragon Suite
The dark Knight Rises (Arr. Ralph Ford)
The good, the bad and the ugly
Pirates of the Caribbean Weense versie

Van pianopoëzie tot Russische oorlogsmachine
16 november
18 november
19 november
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Programma

Schumann, Robert
Shostakovich, Dmitri

De Nieuwe Kolk | Assen
Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen
Tivoli Vredenburg | Utrecht

Concert voor piano en orkest op.54 in a kl.t.
Symfonie no.8 op.65 in c kl.t.

Dirigent: Antony Hermus
Solist: Hannes Minnaar – Piano

Meer Muziek in de Klas
14 november

Programma
---

Gr. Zaal Oosterpoort, |Groningen

Dirigent: Antony Hermus

Puls en Ritme deel 8: Quiz#2
Puls en Ritme deel 13: Quiz # 3

Koorbegeleiding Toonkunstkoor Bekker
22 november

Programma

Bach, Johann Seb.
Mozart, Wolfgang A.

Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen

Dirigent: Geert Jan van Beijeren
Solisten: Lenneke Ruiten - Sopraan
Agnes van Laar - Soprano
Rosanne van Sandwijk - mezzospraan
Daniel Johannsen - Tenor
Hugo Oliviera - Bariton
Vincent van Laar – Orgel

Magnificat in D gr.t. BWV 243
Mis in c kl.t. KV 427 “Grote mis”

Door de ogen van Mike Boddé
24 november
25 november

Programma

Stravinsky, Igor
Mozart, Wolfgang A.
Bach, Carl Ph.E.
Prokofiev, Serge
Schumann, Robert
Rachmaninoff, Sergey

Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen
Tivoli Vredenburg | Utrecht

Dirigent: Hans Leenders
Solist: Mike Boddé – Piano

Delen en fragmenten uit Pulcinella Suite: 1,2,3,4,5,7 en finale
Symphonie nr. 41 deel 4
Symphonie in Es dur: deel 1
Klassieke symfonie deel 4: finale
Symphonie nr. 2 deel 3 adagio espressivo
Pianoconcert no. 2 deel 1

Dweezil Zappa’s Orchestral Favorites
30 november
01 december

Programma

Zappa, Frank
Vai, Steve
Zappa, Dweezil
Zappa, Frank

Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen
Tivoli Vredenburg | Utrecht

Bob in Dacron and Sad Jane
There’s Still Something Dead in Here
Marmux Buhdardux | Truth | )
Shampoohorn | Preludumus Maximus )
The Adventures of Dindoo
Watermelon in Easter Hay | Stricly Genteel

Dirigent: Hans Leenders
Solist: Dweezil Zappa – Gitaar
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Messiah van Händel
07 december
08 december
09 december

Programma

Händel, George Fr.

De Lawei | Drachten
De Nieuwe Kolk | Assen
Gr. Zaal Oosterpoort| Groningen

Dirigent: Pieter-Jelle de Boer
Solisten: Andreas Wolf - bas-bariton
Colin Balzer - Tenor
Kristina Bitenc - Sopraan
Esther Kuiper - mezzo sopraan
NNCK – Koor

Messiah:Oratorium in 3 delen

Kerstconcert: Zesde Symfonie van Mahler
15 december
16 december

Programma

Mahler, Gustav

De Harmonie | Leeuwarden
Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen

Dirigent: Antony Hermus

Symfonie no.6 in a kl.t.

NNO speelt Games
20 december
21 december
22 december

Programma

Gr. Zaal Oosterpoort | Groningen
De Harmonie | Leeuwarden
Tivoli Vredenburg | Utrecht

Dirigent: Etienne Siebens
Solisten: Julie Elven - zang
Rami Ismail - presentator

Broughton, Bruce
Suite from Heart of Darkness
Tchaikovsky, Piotr I.
Uit Symfonie nr. 6: deel 1
Soule, Jeremy
Elder Scrolls V Skyrim theme Song
NEDERLANDSE PREMIÈRE
Curry, Jessica	Everybod’s gone to the Rapture: All the earth and
Finding the Pattern, rearranged by Gijs
NEDERLANDSE PREMIÈRE
Wintory, Austin	Top Hats and Sword Canes |
Waltzing on Rooftops and Cobblestones
NEDERLANDSE PREMIÈRE
Delphinus Delphis from ABZU
NEDERLANDSE PREMIÈRE
Przybylowicz, Marcin
Suite from the Witcher 3
NEDERLANDSE PREMIÈRE
Wintory, Austin
Journey: I was born for this
NEDERLANDSE PREMIÈRE
Zur, Inon
Main Theme from Fallout 4
NEDERLANDSE PREMIÈRE
de Man, Joris
Horizon Zero Dawn: Main Theme | Horizon Zero Dawn: Victory And Ever We Fight on
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Concerten Kamermuziek 2017
Datum
15 jan
22 jan
22 jan
29 jan
29 jan
5 feb
5 feb
5 feb
12 feb
12 feb
12 feb
19 feb
19 feb
5 mrt
11 mrt
12 mrt
12 mrt
19 mrt
26 mrt
2 apr
9 apr
30 apr
4 mei
17 sep
23 sep
8 okt
22 okt
29 okt
5 nov
12 nov
12 nov
19 nov
26 nov
17 dec

Activiteit
Hoornkwartet
Duo Oud en Nieuw
Kopertrio
Groot Koper
Duo zang en contrabas
Duo zang en contrabas
Mladi Ensemble
Cello kwartet
Duo altviool en piano
Ivoriana trio
Duo viool en piano
Ivoriana trio
Duo viool en piano
Tarisio kwintet
Piano Trio
Winnaars Pr. Christina Concours
Strijkkwartet
Ivoriana trio
Blend
Salieri Ensemble
Salieri Ensemble
Duo viool en piano
Oosterskwartet
Mozart kwintet
Strijkkwartet
Messiaen ensemble
Cello kwartet
Denner trio
Piano Trio
Winnaars Pr. Christina Concours
Piano Trio
Winnaars Pr. Christina Concours
Babbelnoten!
Piano kwartet

Locatie
De Schakel | Zuidlaren
Grote Kerk | Emmen
Hotel Brasserie Om de Noord | Schiermonnikoog
Nederlands Hervormde Dorpskerk | Haren
Mariakerk | Ruinen
De Treemter | Balk
Theater en Congrescentrum De Tamboer | Hoogeveen
Dorpskerk | Vries
Karmelklooster |Drachten
Margarethakerk | Norg
Nederlands Hervormde Kerk | Oosterhesselen
De Schierstins | Veenwouden
Hotel Brasserie Om de Noord | Schiermonnikoog
Theater en Congrescentrum De Tamboer | Hoogeveen
St. Hippolytus Kerk | Oldeterp
Museum De Buitenplaats | Eelde
Grote Kerk | Emmen
Hotel Brasserie Om de Noord | Schiermonnikoog
Brouwerij Martinus | Groningen
Theater en Congrescentrum De Tamboer | Hoogeveen
Garnizoenskerkje | Oudeschans
Museum De Buitenplaats | Eelde
Kultuerhus Klameare | Workum
Garnizoenskerkje | Oudeschans
Andreaskerk | Westeremden
Museum De Buitenplaats | Eelde
Hotel Brasserie Om de Noord | Schiermonnikoog
t Waarhuis | Feerwerd
Theater en Congrescentrum De Tamboer | Hoogeveen
Karmelklooster | Drachten
Cultureel Centrum Zuidhorn | Zuidhorn
Hotel Brasserie Om de Noord | Schiermonnikoog
Vrijdag Concertzaal | Groningen
Hotel Brasserie Om de Noord | Schiermonnikoog

Aantal bezoekers
55
45
45
75
35
35
70
95
45
75
72
45
60
68
67
145
75
60
40
85
110
105
60
155
25
130
70
55
90
100
50
50
50
40
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Overige concerten (buiten de collectieve podiumactiviteiten)
Datum

38

Activiteit

Locatie

Aantal bezoekers

Jan/febr
31 mrt
6 jul
12 dec
18 dec

10 concerten voor ouderen
Strijkkwartet
Piano Trio
Piano Trio
Duo klarinet piano

Diverse verzorgingshuizen in gem. en prov. Groningen
Groninger Museum | Groningen
NHL | Leeuwarden
Kantoor NORD | Groningen
De Prinsentuin | Leeuwarden

1 feb
21 mei
3 jun
26 jul
15 sep

De vier jaargetijden van Vivaldi
Mahler 4
Flashmob opening seizoen
Piano Trio, Hart en Ziel lijst radio 4
Blazers NNO, welkom
ZKH Willem-Alexander
Piano Trio, benefietconcert Beatrix
Kinderziekenhuis
Explore the North 2017

Neushoorn | Leeuwarden
Museum De Buitenplaats | Eelde
Binnenstad Groningen | Groningen
Vismarkt | Groningen
Blauwe As | Assen

500
150
100
70
100

Golfclub Zeijerveen | Tynaarlo
Westerkerk | Leeuwarden

80
250

3 okt
25 nov

900
100
250
40
50

Het NNO en zijn partners

Subsidiënten en fondsen

Sponsors en partners
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