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Voorwoord september 2020
Voor u ligt een bijgewerkte versie van het beleidsplan van de Stichting Dutch Harp Festival
voor de periode 2021 – 2024. De oorspronkelijke versie, uit januari 2020, werd in maart
—zoals zoveel initiatieven en plannen in de maatschappij— ruw overhoop gegooid door het
uitbreken van de coronapandemie.
Al snel na het uitbreken van de pandemie in maart 2020, en het bekend worden van de door
het kabinet genomen maatregelen en de beperkingen die deze met zich meebrengen ten
aanzien van reizen en samenkomsten van grotere groepen mensen, werd ons duidelijk dat
het organiseren van het Dutch Harp Festival in mei 2020 zoals dat ons voor ogen stond, niet
mogelijk zou zijn. We hebben, in overleg met TivoliVredenburg, toen direct een datum in mei
2021 vastgelegd en hebben het festival verplaatst. Daarbij hebben we aan (freelance)
medewerkers, artiesten, partners, subsidiegevers, sponsors en andere betrokkenen direct
gevraagd hun bijdrage voor 2021 te bevestigen. Dat is, gelukkig, ook in grote getale gebeurd,
hetgeen het —in theorie— zowel inhoudelijk als zakelijk mogelijk maakt om het festival circa
één jaar later alsnog door te laten gaan.
Uiteraard kunnen we niet voorspellen hoe de pandemie zich gaat gedragen en wat dit voor
gevolgen voor de maatschappij, de cultuursector en ons festival in het bijzonder zal hebben.
Naast het eerder genoemde optimistische scenario —het organiseren van het festival “zoals
in 2020”— houden we daarom zeker ook rekening met een aangepaste opzet, waarbij een
andere vorm van bezoek en een meer lokaal getinte programmering logische startpunten
lijken.
Als biënnale met onze laatste editie in 2018 willen we ook echt niet langer wachten dan 2021
om ons publiek weer figuurlijk te omarmen, tenzij dat natuurlijk écht niet anders kan. Dit
voornemen doet echter niets af aan onze ambities voor de periode 2021 – 2024: het
organiseren van een festival in zowel 2022 als 2024. Het plaatst ons als organisatie voor de
unieke uitdaging om met een hogere frequentie een concours en festival vorm te geven,
maar tegelijk biedt dat mogelijkheden om te experimenteren met andere vormen.
Als organisatie zullen we de komende periode met een gezonde dosis flexibiliteit en gezond
verstand tegemoet gaan. Zodra meer duidelijkheid over de (on)mogelijkheden van het
organiseren van culturele evenementen van onze schaal is, zullen we u uiteraard verder
berichten.
Utrecht, september 2020
Gert Wijnalda, zakelijk leider
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Introductie
Tien jaar geleden startten we met een grote groep studenten en vrienden, waaronder
artistiek leider Remy van Kesteren en zakelijk leider Gert Wijnalda, het Dutch Harp Festival;
een concept dat nog nergens ter wereld bestond. Zoveel mogelijk mensen moesten kunnen
horen, zien en beleven hoe veelzijdig het instrument is. We brachten harpisten uit alle hoeken
van de wereld samen om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren, en om wat er in en
buiten de harpwereld gebeurt te delen — met elkaar én een nieuw publiek.
In slechts tien jaar tijd is dit idee uitgegroeid tot een internationaal festival in de zalen van
TivoliVredenburg. Een viering van het instrument, maar ook van genre-overschrijdende en
-overstijgende muziek, waarin we laten zien hoe de harp en haar bespelers een pionier voor
een nieuwe uitvoeringspraktijk kunnen zijn.
Juist door de —in zekere zin— korte traditie van het instrument en het relatief kleine (hoewel
rijke) repertoire, worden harpisten bijna van nature gedwongen na te denken over de plek die
zij en hun instrument in de muziekwereld innemen, en blijken zij zichzelf sneller dan veel
andere instrumentalisten fundamentele vragen te stellen over hun repertoire, hun
concertpraktijk en de muziek in het algemeen. Vanuit die gedachte willen we een bijdrage
leveren aan de belangrijke en noodzakelijke verbreding van (klassieke) muziek, waarvoor het
festival in 2018 reeds zeer geroemd werd.
Het festival bestaat nu tien jaar. Een moment om terug te kijken en de vraag te stellen wat we
de kómende tien jaar willen doen. Het is wat ons betreft tijd voor een nieuwe fase: niet alleen
bedenker en aanjager zijn van nieuwe plannen rondom innovatie, het bedenken van nieuwe
concertvormen en het bijeenbrengen van publiek en musici met verschillende achtergronden,
maar ook langzaam groeien als platform voor de nieuwste generatie. Innovatie en experiment
moeten voorop staan: we willen nóg meer ruimte bieden aan talenten met
hemelbestormende ideeën, zonder oog te verliezen voor de traditie, en altijd het publiek
meenemend op deze ontdekkingsreis.
We willen dat nieuwe makers het DHF opzoeken als plek waar échte vernieuwing een plaats
heeft. Als podium voor de harp en harpisten kan het Dutch Harp Festival daarmee een
voortrekkersrol vervullen in een snel veranderende muziekwereld, die volop zoekt naar de
connectie met de samenleving.
Met deze missie als achterliggende drijfveer presenteren we daarom met trots onze plannen
voor de periode 2021-2024. We hopen dat u hierin informatie én inspiratie vindt!
Utrecht, januari 2020
Remy van Kesteren, artistiek leider
Gert Wijnalda, zakelijk leider
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Over het Dutch Harp Festival
In 2008 werd het Dutch Harp Festival gestart, onder leiding van de toen negentienjarige
harpist Remy van Kesteren — inmiddels een artiest van wereldformaat. In 2010 werd het
eerste evenement georganiseerd, dat een revolutie betekende in de harpwereld:
internationaal geprezen om zijn vernieuwende aanpak, transparantie en uitgebalanceerde
combinatie tussen concours en festival. Het festival biedt het Nederlandse én internationale
publiek de kans om in de breedte en in de diepte kennis te maken met de harp als
solo-instrument.
Het Dutch Harp Festival vindt tweejaarlijks plaats en heeft inmiddels vijf succesvolle edities
gekend. In deze jaren heeft het festival zich internationaal bewezen door een verrassende,
geroemde programmering van internationale topartiesten én door het grootste internationale
harpconcours te organiseren, met een stijgend aantal aanmeldingen in elke volgende editie;
het bewijs dat de nieuwe aanpak van festival en concours de juiste snaar geraakt heeft.

Missie, visie en hoofddoelstelling
Veel mensen kennen de harp alleen als onderdeel van een orkest en zijn niet bekend met de
veelzijdige mogelijkheden van het instrument. Ook in de klassieke muziekwereld is de harp
nauwelijks zichtbaar en zijn de kwaliteiten van het instrument onbekend bij programmeurs.
Wij zien daarin niet alleen een uitdaging, maar ook een unieke kans. Juist het ontbreken van
een lange traditie zoals bij piano en viool geeft de mogelijkheid een volledig nieuwe en eigen
invulling te geven aan de concertpraktijk, waarbij het publiek op een verrassende wijze
kennis maakt met de veelzijdigheid van de harp. We ontwikkelen nieuwe vormen van
programmering en stimuleren presentatie die aansluit bij deze tijd.
Dat doen we op drie manieren: allereerst door het organiseren van een tweejaarlijks
festival-weekend waar we alles uit de kast trekken om álle facetten van de harp kunnen laten
zien, ten tweede door in de jaren tussen de festivals bewust en doortastend de
samenwerking met andere festivals te zoeken om de harp ook dáár te laten zien (dat is een
nieuwe ontwikkeling die we de komende periode willen versterken), en tot slot door ons
internationale talentenprogramma, waarin we nieuwe makers ontdekken, begeleiden en
programmeren.

5

Ambities
In de afgelopen tien jaar is het Dutch Harp Festival uitgegroeid van een studenteninitiatief
rondom het eerste concours tot een combinatie van toonaangevend cross-over festival en
wedstrijd met internationale aantrekkingskracht. Deze ontwikkeling is met name ingegeven
door bij elke editie opnieuw vragen te stellen bij het format, het publieksbereik en eerdere
keuzes, en zo een steeds helderder vorm te vinden om de gestelde doelen te bereiken. De
komende periode, van 2021 tot en met 2024, willen we gebruiken om deze vorm nóg
scherper uit te werken.
Het Dutch Harp Festival zet de komende periode in op vier kernpunten:
●

Continuïteit
We hebben gemerkt dat het in de jaren tussen onze Dutch Harp Festivals in vrij stil
rondom de harp en onze organisatie is. Hoewel we met onze kleine organisatie niet
naar een jaarlijks evenement toe willen, willen we hier wel verandering in brengen.
Door in de jaren dat het festival niet plaatsvindt een gerichte samenwerking te zoeken
met drie andere festivals in de stad, versterken we de binding met stad en regio
Utrecht en andere spelers, steken we onze voelsprieten uit om andere initiatieven ook
deel van ons festival uit te laten maken, én zorgen we dat in deze periodes onze
boodschap blijft doorklinken.

●

Een breder verhaal
Het verhaal van de harp is van alle culturen, door de gehele geschiedenis door. Door
locatie en organisatie gaat ons festival bijna vanzelfsprekend uit van een westers
perspectief op de klassieke (pedaal)harp, maar juist de harp is bij uitstek geschikt om
grenzen te overschrijden en culturen bij elkaar te brengen, omdat het instrument in
zoveel verschillende landen en in culturen over de hele wereld zijn wortels heeft. Elke
cultuur kent wel zijn eigen ontwikkeling, van de oed uit het Midden-Oosten en de kora
uit West-Afrika tot de koto uit Japan, de guzheng (zither) uit China of de gayageum in
Korea. Dit biedt een unieke kans om elk festival twee landen te selecteren en tot een
centrale lijn te maken, door middel van concerten, maar ook lezingen of workshops.
Bovendien kan het een aanknopingspunt zijn om bevolkingsgroepen in en rond
Utrecht met dezelfde achtergrond meer bij het festival te betrekken. Dit gaan we doen
door deze groepen al een jaar vóór het festival te benaderen, hun verhalen te horen,
en het deel van het festival dat rondom het instrument geprogrammeerd wordt met
hen gezamenlijk samen te stellen en vorm te geven.
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●

Platform voor een nieuwe generatie van makers
We willen dat nieuwe makers het DHF opzoeken als plek waar échte vernieuwing een
plaats heeft. We brengen onze eerdere, meer losstaande ideeën van de afgelopen
vier jaar bij elkaar en ontwikkelen in de periode 2021-2024 een geïntegreerde aanpak
voor het ontdekken, ontwikkelen en programmeren van nieuwe, jonge makers op de
harp. Dit begint bij gerichte scouting op internationale online platforms. Hiervoor
willen we in de komende periode een netwerk van online scouts gaan ontwikkelen.
Het leggen van verbinding met deze ontluikende makers is hierbij essentieel:
bijvoorbeeld door ze met ons festival in contact te brengen, het organiseren van
live-rondes van ons concours op andere continenten (te denken valt aan Noord- en
Zuid-Amerika, maar zullen ons hierbij laten leiden door de contacten die we opdoen)
en ze via het concours naar het festival toe te laten komen. Voor de winnaars is er dan
de mogelijkheid om aan ons coachingstraject, in samenwerking met de Hogeschool
voor de Kunsten Utrecht (HKU), deel te nemen.

●

Innovatie
Bovendien zijn we in de afgelopen en aankomende editie bezig geweest met de
innovatie van het instrument. In 2018 presenteerden we op het festival de grootste
harp ter wereld: de Réus 49, een project in samenwerking met het Nationaal
Muziekinstrumentenfonds en de Italiaanse harpbouwer Salvi, met 49 snaren, een
demppedaal en ingebouwde elektronica. Tijdens het aankomende festival in 2021
co-produceren en presenteren we de goedkoopste: een instapmodel ‘IKEA’-harp, die
de drempel om met harpspelen te beginnen zo laag mogelijk te maken, in
samenwerking met Joris Beets, het Leerorkest, de Technische Universiteit Delft en
Salvi. We zien het als een belangrijke taak van het festival om de innovatie van het
instrument te blijven aanjagen en waar mogelijk te ondersteunen.
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Activiteitenplanning
Om onze doelstellingen te bereiken, organiseren we een tweejaarlijks harpfestival en
-concours. Binnen het festival wordt de veelzijdigheid van het instrument benadrukt en
worden de allerbeste solisten ter wereld aangetrokken om verrassende, unieke programma’s
en samenwerkingen te presenteren. Het concours trekt de meest veelbelovende
aankomende harpisten, waarbij de nadruk ligt op creativiteit, communicatie met publiek en
cultureel ondernemerschap.
2021 – 2022
Door
15 en 16
mei 2021

Het Dutch Harp Festival 2021, de zesde editie zoals oorspronkelijk gepland
in 2020, vindt plaats; eventueel in aangepaste vorm naar aanleiding van dan
nog actieve organisatie- of reisbeperkingen.

Najaar 2021

Het Dutch Harp Festival cureert concerten tijdens tenminste drie andere
evenementen/festivals in Utrecht. Start van scouting op social media voor
concours.

Juni 2021
— mei 2022

CCC Development Program: elk kwartaal vindt een gesprek tussen de
winnaar van het concours en zijn of haar coach plaats om de voortgang te
bespreken en eventuele aanpassingen aan het plan of de activiteiten te
maken. De winnaar deelt foto’s, video’s en blog-artikelen over wat gedaan
en geleerd wordt.

Sep 2021

Opening inschrijvingen DHF World Harp Competition (WHC).

Januari –
februari 2022

Live-rondes DHF World Harp Competition in en buiten Nederland.

Mei 2022

Dutch Harp Festival 2022 (zevende editie), ca. veertig concerten
gedurende zaterdag en zondag. Onderdelen van de programmering:
● Vijf concerten van de halve finalisten van de WHC;
● De vorige winnaar presenteert een showcase van het resultaat van
zijn of haar CCC Program;
● Drie concerten in samenwerking met de festivals waar in 2021 mee
samengewerkt is.

Juni –
december
2022

CCC Development Program: eerste kennismakingssessie met winnaar, het
DHF team, coach (en eventueel ouders of docent). Opstellen van
CCC-document met zijn of haar carrièredromen voor de toekomst en
concrete stappen voor de komende twee jaar.

Juni – augustus
2022

De coach en de laureaat stellen meetbare doelen en een actieplan voor de
CCC periode van september 2020 tot mei 2022 op, waarin de activiteiten
om deze te behalen worden opgenomen.
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2023 – 2024
2023

Het Dutch Harp Festival cureert concerten tijdens tenminste drie andere
evenementen/festivals in Utrecht. Start van scouting op social media voor
concours.

Juni 2023
— mei 2024

CCC Development Program: elk kwartaal vindt een gesprek tussen de
winnaar van het concours en zijn of haar coach plaats om de voortgang te
bespreken en eventuele aanpassingen aan het plan of de activiteiten te
maken. De winnaar deelt foto’s, video’s en blog-artikelen over wat gedaan
en geleerd wordt.

Sep 2023

Opening inschrijvingen DHF World Harp Competition (WHC).

Januari –
februari 2024

Live-rondes DHF World Harp Competition in en buiten Nederland.

Mei 2024

Dutch Harp Festival 2024 (achtste editie), ca. veertig concerten gedurende
zaterdag en zondag. Onderdelen van de programmering:
● Vijf concerten van de halve finalisten van de WHC;
● De vorige winnaar presenteert een showcase van het resultaat van
zijn of haar CCC Program;
● Drie concerten in samenwerking met de festivals waar in 2023 mee
samengewerkt is.

Juni –
december
2024

CCC Development Program: eerste kennismakingssessie met winnaar, het
DHF team, coach (en eventueel ouders of docent). Opstellen van
CCC-document met zijn of haar carrièredromen voor de toekomst en
concrete stappen voor de komende twee jaar.

Juni – augustus
2024

De coach en de laureaat stellen meetbare doelen en een actieplan voor de
CCC periode van september 2024 tot mei 2026 op, waarin de activiteiten
om deze te behalen worden opgenomen.
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Maatschappelijk verantwoord én betrokken
Wij werken aan het bereiken van onze doelstellingen op een maatschappelijk relevante,
betrokken en verantwoordelijke manier, getuige onze ANBI-status en de implementatie van
de diverse codes die zich de afgelopen jaren binnen het culturele veld tot ijkpunt hebben
ontwikkeld.
Governance Code Cultuur
De Stichting Dutch Harp Festival heeft in 2019 een wijziging in het bestuursmodel
doorgevoerd. Voorheen was er sprake van een formeel bestuur dat de directie aanstelde; nu
is er een bestuur dat de dagelijkse leiding heeft, dat door de Raad van Toezicht
gecontroleerd wordt. Bij het doorvoeren van de benodigde statutenwijziging en opstellen van
het reglement heeft de notaris Governance Code Cultuur (versie 2019) als uitgangspunt
genomen. De Raad van Toezicht ziet toe op naleving van de Code, waarbij door middel van
een spiegelrapportage periodiek wordt getoetst of de inrichting van het bestuur van de
stichting voldoet aan alle facetten van de Code. Meer over de rolverdeling binnen het bestuur
kunt u verderop terugvinden, in het hoofdstuk ‘Organisatie’.
Fair Practice Code
Dit implementatie van de Fair Practice Code realiseert het Dutch Harp Festival door onder
andere door een minimale gage voor elke deelnemende artiest te garanderen, maar ook
door een eerlijke beloning van de zzp’ers waar we –vaak jarenlang– mee samen werken en
de directie. Meer over onze uitwerking van de Fair Practice Code leest u in het hoofdstuk
‘Financieel’.
Code Culturele Diversiteit
Tenslotte onderschrijft de organisatie het belang van de Code Culturele Diversiteit en stelt
zich tot doel om telkens verbindingen te blijven leggen naar een nieuw divers publiek, onder
de noemer ‘Een breder verhaal’. Meer hierover leest u in het volgende hoofdstuk.
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Programmering en artistiek concept
Tijdens de editie in 2018 van het Dutch Harp Festival vond het festival de vorm waar we tot
dan toe naar op zoek waren. TivoliVredenburg werd een weekend lang omgetoverd tot een
“harp-planeet”. Tijdens de concerten klonken alle soorten muziek, vaak (maar niet uitsluitend)
met een (hoofd)rol voor de harp en/of leden van de harpfamilie (zoals de luit, qanun, koto,
gayageum, lier en gitaar). Jonge talenten toonden hun (toekomst)visie op het instrument, met
vaak innovatieve, verrassende concertvormen. Klassiek, jazz, elektronische ambient,
wereldmuziek, underground, folk en pop konden vrijelijk naast elkaar bestaan, zonder dat
deze eclectische combinaties tot vervreemding leiden.

Vier visuele curatoren gaven elke zaal een andere gedaante en brachten met video-mapping,
film, licht en concerten in het aardedonker telkens unieke muzikale ervaringen voor het
publiek. De bezoekers noemden het de beste editie tot dusver en TivoliVredenburgprogrammeur Peter Tra noemde het DHF ‘hét voorbeeld van een festival dat werkelijk een
brug weet te slaan tussen klassieke muziek en andere genres.’
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Het Dutch Harp Festival in 2021-2024
Maar hebben we met vijf succesvolle festivals niet alles verteld dat er te vertellen valt over
ons instrument? En wat kan onze rol en betekenis kan zijn als festival in de komende tien jaar.
Eigenlijk was er voor ons één helder, ambitieus, antwoord: we willen bepalend zijn voor de
richting die de harp en live harpmuziek opgaat in de toekomst en daarmee een voorbeeld zijn
voor andere instrumenten en de muziekwereld.
We blijven ons de belangrijkste vragen stellen: Wie zijn de artiesten die het geluid en de
sound van de harp bepalen na 2020? Hoe kan het Dutch Harp Festival een koersbepalende
plaats innemen in de toekomst van de (harp)muziek? Hoe kunnen we de drempel verlagen tot
het instrument – zoals we in 2021 bijvoorbeeld een nieuw, goedkoper instrument presenteren
dat we samen met het Leerorkest hebben laten ontwikkelen? En het instrument blijven
innoveren en vernieuwen – zoals met de Réus 49 in 2018.
Hoe kunnen we het complete verhaal van de harp vertellen - bijna elk land op deze wereld
(van Zweden tot Zuid-Afrika en van Myanmar tot Paraguay) heeft immers zijn eigen
harptraditie en zijn eigen harpsoorten - en vanuit deze brede, diverse historie meer inspiratie
en verwondering teweegbrengen? En hoe kunnen we een platform zijn voor de allerjongste
nieuwe harpisten, een groep die met totale onbevangenheid naar het instrument kijkt? In de
samenwerking met het Leerorkest bleek namelijk, dat de belangstelling voor de harp onder
de jonge, nieuwe Nederlanders, wiens ouders van over de hele wereld komen, onstuitbaar is.
Niet tegengehouden door vooroordelen over het instrument - die wij binnen de westerse
wereld nog wel eens tegen zijn gekomen, maar die zich lijken te beperken tot onze cultuur en
onze gedeelde geschiedenis - worden zij aangetrokken door het geluid, de grote
hoeveelheid snaren en de imposante klank. Juist voor deze nieuwe groep jonge harpisten
moet het Dutch Harp Festival een inspirator en katalysator zijn om hun weg met de harp voort
te zetten.
Dit alles willen we doen vanuit de harp-planeet die in 2018 vorm kreeg met behulp van
visuele curatoren, zeer diverse programmering en een open, onderzoekende festivalsfeer en
die in de periode vanaf nu tot 2024 verder zal groeien tot een klein universum voor iedereen
die onderdeel is (geweest) van het verhaal van ons instrument en iedereen die zich erdoor wil
laten verwonderen of zich wil laten verleiden tot een nadere kennismaking.
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Programmering
Artistiek leider Remy van Kesteren is hoofdverantwoordelijk voor het programma van ons
festival. Als internationaal gelauwerd harpist reist hij over de hele wereld voor optredens en
masterclasses en komt daarom ook op vele belangrijke internationale harpfestivals waar hij
andere harpisten en nieuwe makers ontmoet. Ook wordt hij gevraagd als jurylid voor diverse
concoursen. Daarmee staat hij midden in de internationale harpwereld en heeft een groot
netwerk, van harp-grootheden tot jong talent.
Door de naam die het festival in korte tijd internationaal heeft opgebouwd en doordat Remy
de gewenste spelers persoonlijk uitnodigt wil bijna iedereen op het festival komen spelen.
Door Remy’s brede muzikale interesse en eigen ontwikkeling heeft hij naast de klassieke
muziekwereld ook voeling met de jazz-, elektronische- en popscene. Ook spart hij regelmatig
met diverse harpisten en betrekt hij de Raad van Advies en organisaties zoals Utrecht
Wereldmuziek bij zijn programmering, om zo’n compleet mogelijk beeld te hebben. De
nieuwste generatie harpisten, die misschien nog niet doorgedrongen zijn tot de grote
festivals, proberen we te ontdekken via onze eigen World Harp Competition.
Tegelijkertijd zijn we er ons van bewust dat het tien jaar geleden is dat we het eerste festival
organiseerden en onze organisatie van toen –die uit louter studenten bestond– inmiddels
volwassen is geworden. Daarom willen we voor de toekomstige periode een aantal jonge
harpisten aantrekken om te helpen bij het scouten van jong talent. Zij zijn jong en leergierig
en met name goed ingevoerd bij de jongste generatie harpisten, niet in de laatste plaats bij
de online communities zoals Instagram en TikTok, waar veel harpisten hun vernieuwende
content delen en waar nieuwe benaderingen van het instrument dagelijks worden gedeeld.

Een breder verhaal
Zoals gezegd willen we de komende periode daarnaast ook nog explicieter focussen op het
universele verhaal van de harp. En hiermee ruimte bieden voor verschillende nieuwe
maatschappelijke en culturele perspectieven op de geschiedenis, de gebruiken, het belang
en de toekomst van het instrument. Zo gaan we onder andere met Utrecht Wereldmuziek en
vooral ook met diverse lokale bevolkingsgroepen elk jaar op twee verschillende harpculturen
focussen en hun visie op de harp als één van de rode draden van het festival presenteren.
We leggen een verbinding met bestaande gemeenschappen binnen Utrecht, zoals de Iraakse
en Ethiopische gemeenschap en vragen naar hun band met ons instrument, want bijna elk
land ter wereld heeft zijn eigen harpsoort en traditie. Zo is de harp ooit ontstaan in
Mesopotamië (het huidige Irak) met de ‘kinnor’ en is de Davidsharp in Ethiopië het instrument
voor religieuze bijeenkomsten. Deze harptradities vormen vervolgens met concerten,
lezingen en workshops een programmeringslijn in het festival.
Bij het vertellen van dit “bredere verhaal” grijpen we telkens terug naar het overkoepelende
“verhaal van de harp”: al deze verhalen bestaan immers wel afzonderlijk maar een
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overkoepelend beeld ontbreekt, terwijl juist dit universele verhaal van de harp en alle
verhalen tezamen zo bijzonder is om te vertellen en te delen. Bovendien zal deze aanpak een
mooi aanknopingspunt vormen om mensen met andere achtergronden vanuit hun perspectief
deelgenoot te maken van het festival. Bovendien breiden we onze blik op de betekenis van
de harp in de wereldcultuur zo gaandeweg steeds verder uit.
We onderschrijven als festival hiermee ook het belang van de Code Culturele Diversiteit,
doordat we met een zo wijd mogelijke blik en vanuit verschillende perspectieven naar de
(harp)wereld blijven kijken en buiten ons eigen wereldbeeld blijven zoeken naar nieuwe
invalshoeken. Tijdens het Dutch Harp Festival 2018 is er, net zoals in vorige edities, ruim
aandacht besteed aan wereldmuziek, om zodoende een meer diverse bezoekersgroep aan
te spreken.
Daarnaast hadden we voor het eerst een speciale verduisterde ruimte voor concerten
beschikbaar, waar bezoekers een puur auditieve concertbeleving werd gepresenteerd.
Hiervoor hebben we een samenwerking met het Amsterdamse Ctalents geïnitieerd. Ctalents
ondersteunt young professionals die doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn bij het
vinden van betaald werk, en heeft tijdens het Dutch Harp Festival een ondernemersprijs voor
inclusiviteit van deze groepen uitgereikt. Dergelijke verrassende onderdelen zijn voor ons
altijd van belang –en dus onderdeel– geweest van ons festival.

Continuïteit en verbinding
We willen met het Dutch Harp Festival meer aanwezig zijn in de stad. Elke twee jaar vieren we
ons festival in de prachtige locatie van TivoliVredenburg, een gedroomde plek voor ons
festival omdat de locatie ons de mogelijkheid biedt om onze eigen realiteit te bouwen; een
harpplaneet met verschillende zalen, die elk een eigen dimensie en sfeer neerzetten.
Tegelijkertijd is het voordeel van alles onder één dak ook een nadeel. In de tweede (2012) en
derde (2014) editie van het festival waren we door de verbouwing van Vredenburg
genoodzaakt om op verschillende plekken in de stad concerten te organiseren; van de
Winkel van Sinkel tot Sonnenborgh en van de Domkerk tot in Hoog Catharijne. We
organiseerden harp routes, pop-up concerten en werkten samen met Culturele Zondagen. De
verbinding met de stad die deze programmeringen opleverden missen we enigszins op de
vijfde tot en met de negende verdieping van TivoliVredenburg.
Bovendien willen we, zoals aangegeven in onze ambities, de continuïteit van onze
boodschap versterken. In onze plannen voor de afgelopen beleidsperiode hadden we
hiervoor de serie Meesterharpisten bedacht, in navolging van de prestigieuze
Meesterpianisten serie in het Concertgebouw; een concertserie met de absolute top van de
klassieke harpwereld in de perioden tussen de festivals door. Echter, een succesvolle serie
moet een groot publiek bereiken en daar hoort een brede programmering bij, terwijl
experiment en vernieuwing eigenlijk beter bij onze artistieke visie en missie passen.
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Daarom zullen we in deze periode, in de tijd tussen onze festivals in, met een nieuw concept
terugkeren in de stad. In deze voorheen “DHF-loze” periodes willen we betekenisvolle
samenwerkingen met andere festivals uit de stad vormgeven, waarbij we nieuwe makers die
we in ons festival hebben ontdekt de kans willen geven om samen met anderen iets
bijzonders te creëren. Het bieden van een laboratorium-achtige setting, waarbij nieuwe
makers elkaar kunnen ontmoeten en inspireren is hierbij leidend, maar we willen ook de
voortgang van deze processen presenteren aan het publiek. En niet alleen in de binnenstad
op de voor de hand liggende plekken, maar juist ook op het Science Park, in Zuilen
(bijvoorbeeld het Zimihc Theater), Leidsche Rijn en De Meern (Podium Hoge Woerd). Op dit
moment voeren we o.a. gesprekken met Le Guess Who?, het Vioolconcours en Gaudeamus
om deze samenwerkingen vorm te geven.

Namen en rugnummers
Na al deze woorden bent u vast benieuwd welke artiesten of programmaonderdelen we
concreet kunnen maken om onze plannen kracht bij te zetten. Maar als we daadwerkelijk het
experiment willen aangaan, relevant willen zijn en willen presenteren wat er nú speelt,
moeten we ook op de toekomst durven te reageren en de actualiteit onze keuzes (mede) te
laten bepalen. De ongehoorden, de onderzoekers en vernieuwers van 2022 en 2024 zullen
bovendien geen household names zijn en juist hen willen we aan het woord laten, naast meer
gevestigde namen als Zeena Parkins (harpiste van Björk, 2022), Lara Somogyi (popharpiste,
2022), Margret Köll (barokharp, 2022) en Xavier de Maistre (klassieke solist, 2024).
Anthony Braxton, een echte legende uit de free-jazz, staat met zijn ZIM-sextet met twee
harpen al lang op onze wensenlijst, net als pop-harpiste Joanna Newsom. Beiden hopen we
ook in de komende twee edities te verwelkomen. Daarnaast willen we in 2022 voor het
bredere verhaal van de harp focussen op de ontstaansgeschiedenis van de harp in Irak/Iran
(Mesopotamië) en Ethiopië. In 2024 stellen we Midden- en Zuid-Amerika centraal met
Paraguay en Mexico – de DHF World Harp Competition kende in 2016 én in 2018 een
Mexicaanse winnaar die beiden furore maakten met hun combinatie van klassieke- en
(nationale) volksmuziek.
De beste garantie voor een avontuurlijke, relevante programmering ligt natuurlijk in onze vijf
rijke, eclectische eerdere edities, en de aankomende zesde editie in mei 2021. We gaan met
veel enthousiasme en inspiratie door op de ingeslagen weg!
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Focus op nieuwe makers
Al sinds het eerste begin van het Dutch Harp Festival is een belangrijk deel van onze missie
gericht op jong talent. Om jonge harpisten te ondersteunen organiseerden we in eerste
instantie een vernieuwend concours: transparant, onafhankelijk, met gedurfde
repertoirekeuzes. Maar daar zijn we in de afgelopen tien jaar niet stil bij blijven staan. Ons
concours vormde zich om tot een wedstrijd voor creatieve nieuwe makers: elke deelnemer
pitcht een vernieuwend programmaonderdeel voor op het Dutch Harp Festival, een aantal
van hen presenteren dit op het festival zelf, en we bieden carrière-ondersteuning voor de
winnaar.
We willen bijdragen aan een cultuur
waarin niet alleen geweldige
techniek, maar juist ook
extra-muzikale aspecten als
creativiteit, innovatie en presentatie
een belangrijke rol spelen. Zo
hebben we met ons concours en
festival een omgeving gecreëerd
waarin deze zaken allemaal als
integraal onderdeel van het
artiest-zijn worden gezien, en niet
alleen als uitvloeisel van een
technisch perfecte uitvoering.
Harpisten zijn, in onze visie,
voorbestemd om een bijzonder
soort maker te zijn of te worden.
Door de combinatie van een relatief
korte traditie en een beperkt
repertoire zijn juist harpisten
gedwongen om naar nieuwe
wegen te zoeken, na te denken
over hun eigen muziek en
ondernemende musici te worden. We geloven dat ze daarmee in de komende periode een
voortrekkersrol kunnen vervullen.
In de komende periode willen we deze visie verder uitwerken naar een compleet traject: van
het ontdekken en ontwikkelen tot het coachen van nieuwe harpist-makers. Daarbij nemen we
elementen die we de afgelopen tien jaar hebben ontwikkeld en vormen die tot één geheel.
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Ontdekken: online én via conservatoria
Als internationaal concours met aanzien (naast de traditioneel-klassiek opgezette concoursen
in Bloomington, Verenigde Staten en Israël) zijn onze contacten met docenten aan de
toonaangevende conservatoria ter wereld uiterst sterk. Voor elke nieuwe editie mogen we
steeds meer conservatoriumstudenten en -afgestudeerden verwelkomen. Toen we in 2018
besloten om al het verplichte repertoire te schrappen en ons meer dan voorheen te richten
op het creatieve en innovatieve aspect van muziek maken, bleek dat we naast de harpisten
met een meer klassieke scholing ook harpisten wisten te bereiken die folk, jazz, elektronische
en wereldmuziek maken, die singer/songwriter genoemd konden worden of zich volledig in
een 21e-eeuws repertoire ingegraven hebben.
Het viel ons echter op dat er ook een grote groep is die we níet eenvoudig bereiken: jonge
makers die zich tegenwoordig voornamelijk op social media als YouTube of Instagram
presenteren. Hiervoor willen we in de komende periode een netwerk van online scouts gaan
ontwikkelen, en meer inzetten op een gedegen social media strategie: we reserveren budget
om onze medewerkers in staat te stellen om doorlopend (dus vooral ook tussen de festivals
in) actief nieuwe makers zoekt, engageert en onszelf als podium onder de aandacht brengt.
Dit doen we bijvoorbeeld door:
●

Kleine challenges te organiseren (mini-wedstrijdjes waarin we bijvoorbeeld vragen om
een nieuw harp-geluidseffect te bedenken, een stuk van maximaal 30 seconden te
schrijven met een bepaald thema, een video bij een bestaand werk te maken,
enzovoorts);

●

Eén keer per kwartaal een online AMA (Ask Me Anything) sessie te organiseren met
makers die wij als lichtend voorbeeld beschouwen: iemand van ons team gaat met
deze persoon in gesprek en anderen kunnen vooraf vragen insturen;

●

Nieuwe ontwikkelingen rondom onze laureaten en voorgaande artiesten actief met de
online community te delen.

Op deze manier willen we ons ook online ontwikkelen als platform en maken we het voor
deze jonge makers ook logisch om uiteindelijk deel van ons concours en festival uit te willen
maken.
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Ontwikkelen: de DHF World Harp Competition
Met onze DHF World Harp Competition (WHC) proberen we om het fenomeen concours voor
de 21e eeuw in een nieuw jasje te steken, en spelen daarin een leidende rol. De WHC zoekt
de combinatie tussen de prestige van een concours van wereldklasse en een gedurfd nieuw
format, en biedt zo een platform aan de meest getalenteerde, authentieke en creatieve
harpisten ter wereld.
Met de opzet van de vorige WHC-editie, in 2018, sluit het concours nog beter aan bij onze
uitgangspunten. In deze nieuwe vorm willen we creativiteit nog meer belonen en focussen op
de verbinding die een artiest met zijn publiek kan leggen. Technische excellentie blijft
belangrijk, maar is minder doorslaggevend. In de muziekeconomie van de jaren ‘20 van de
21e eeuw kunnen zelfs zeer getalenteerde harpisten niet langer rekenen op een orkestpositie
of een baan op een conservatorium; een meer ondernemende insteek is een absolute
voorwaarde voor een succesvolle carrière. De meest succesvolle artiesten raken hun publiek
niet alleen met hun technische vaardigheden, maar juist met het verhaal dat ze met hun
muziek willen vertellen, en op welke wijze ze dat verhaal vertellen. Met de opzet van de WHC
willen we harpisten inspireren om groter te denken en hun eigen weg te vinden.
Opzet van het concours
Inschrijvingen staan open voor harpisten van alle leeftijden en nationaliteiten, waarbij we
kandidaten vragen om zowel een opname van hun spel als een programmavoorstel te sturen.
Dit programmavoorstel is het begin van de pitch van het programma dat ze op de finaleronde
tijdens het festival zouden willen spelen. Kandidaten worden uitgenodigd om deel te nemen
aan de kwartfinales gebaseerd op de kwaliteit van hun spel én hun programmavoorstel.
In twee of drie live-rondes van het concours zullen drie juryleden luisteren naar een vijftien
minuten durende presentatie van elke kandidaat. Deze rondes vinden wereldwijd plaats. In
voorgaande edities was dit in New York, Hong Kong en Utrecht, maar we pinnen ons niet vast
op deze steden: we proberen deze rondes te organiseren waar de kandidaten vandaan
komen, om zo de CO2-afdruk waar mogelijk te verminderen.
Over al deze rondes wordt dan door de juryleden gestemd en worden in totaal maximaal zes
kandidaten geselecteerd om hun volledige programma te komen spelen op de finale tijdens
het Dutch Harp Festival in Utrecht.
De finaleronde van de WHC wordt door een andere jury beoordeeld. Deze jury zal de
volledige programma’s van de zes finalisten beoordelen, en prijzen uitreiken aan drie van de
kandidaten. Er is ook een publieksprijs, die door een online stemming zal worden bepaald.
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Dit zijn de onderscheidende eigenschappen van de WHC ten opzichte van andere
concoursen:
●

Alle harpisten zijn welkom, in alle stijlen en genres
Door de unieke opzet van de WHC zijn harpisten van over de hele wereld, van alle
leeftijden en met alle muzikale stijlen welkom. De focus ligt hierbij op harpisten die
aan het begin van hun professionele carrière staan. Dus niet alleen klassiek
geschoolde harpisten kunnen deelnemen, maar ook harpisten die zich specialiseren
in folk muziek, jazz, wereldmuziek, enzovoorts, of die hun eigen muziek schrijven.
Door de hokjes rond alle genres los te laten, willen we een inspiratie zijn voor
samenwerking en cross-over.

●

Origineel programma
Het WHC stelt geen lijst van verplicht repertoire op, maar vraagt kandidaten in plaats
daarvan om hun eigen, originele programma samen te stellen. Hun repertoirekeuze,
en de manier van presentatie, is volledig vrij. Zelfs samenwerking met andere musici
of artiesten is toegestaan (op voorwaarde dat de deelnemer te allen tijde hoofdartiest
blijft). Op deze manier wordt het programma zélf onderdeel van de competitie. Onze
hoop is dat kandidaten gebruik maken van deze buitengewone kans om iets unieks,
dat echt van henzelf is, te scheppen. Als we dat bereiken, zijn er geen verliezers in
deze wedstrijd, want zelfs degenen die het niet tot de finale schoppen, hebben straks
een zelfbedacht programma in handen dat ze aan potentiële managers, promotors en
programmeurs kunnen laten zien.

●

Samenstelling van de jury
Zoals in de reglementen van het concours vastgelegd, bestaat de WHC-jury uit zowel
harpisten als niet-harpisten. Hierdoor garanderen we een divers perspectief in de jury
— en niet alleen de mening van andere harpisten — en proberen we het uiteindelijke
jurybesluit zoveel mogelijk relevantie te geven, ook buiten de harpwereld.

●

Stemprocedure
Een essentieel kenmerk van de WHC is de unieke aanpak van het stemmen en het
ontbreken van juryoverleg. Bij het stemmen wordt aan juryleden gevraagd om ‘ja’ of
‘nee’ te antwoorden op één simpele vraag: ‘Wil je deze deelnemer nogmaals horen?’.
Hoe ze tot dat antwoord komen is aan hen; we vragen ze niet om een vooropgezet
score-systeem te hanteren.

●

Onafhankelijkheid t.o.v. de muziekindustrie (harpbouwers)
We blijven weg van industriesponsoring, om daarmee risico’s te vermijden die
mogelijkerwijs de integriteit van het concours zouden kunnen raken.
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Coachen: het DHF/HKU CCC Development Program
De prijzen die we bij de DHF World Harp Competition uitreiken hebben als doel om zo veel
mogelijk bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en bekendheid van de laureaten.
Geldprijzen zijn van een belangrijke, ondersteunende waarde en voor veel kandidaten een
reden om mee te doen. Voor een beginnende musicus zijn concertengagementen,
begeleiding en promotie echter nog veel belangrijker. Op dit moment is er in Nederland, maar
ook daarbuiten, eigenlijk geen pad dat een talentvolle musicus leidt van conservatorium naar
een betekenisvolle, internationale carrière. Ons CCC Development Program (Care, Coaching
and Career) wil dit gat vullen en zich echt ontwikkelen tot een startpunt voor die carrière, dat
de laureaat begeleidt vanaf de finale totdat hij of zij zijn/haar eigen positie in de
muziekwereld verworven heeft.
Het CCC Development Program is in 2016 voor het eerst onder deze naam gelanceerd, om
zo bij te dragen aan de carrière van de eersteprijswinnaar van het concours van dat jaar.
Vanaf 2020 werkt het Dutch Harp Festival samen met het Utrechts Conservatorium
(onderdeel van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, HKU) om zo tot een intensiever
coachingstraject te komen. In de periode van twee jaar tussen de finale van het concours en
het volgende festival begeleiden coaches van HKU en DHF de winnaar in het opstellen én
uitvoeren van een eigen, uniek plan. Het resultaat is een op maat gesneden reeks activiteiten
die tezamen de carrière van de winnaar naar een hoger niveau brengen.
Doelstelling
De doelstelling van het CCC Development Program is om de winnaar in staat te stellen zijn of
haar muzikale identiteit verder te verdiepen en het potentiële publiek beter te bereiken. Dit
ligt in lijn met de doelstelling van het Dutch Harp Festival (de harp promoten bij een breder
publiek), en de focus van de DHF World Harp Competition om creativiteit en
ondernemerschap te stimuleren. Door in de carrière van de winnaar te investeren, hopen we
bij te dragen aan een platform voor deze artiest dat het concours overstijgt.
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Care
De eerste fase van het CCC Program bestaat uit het vaststellen van de huidige situatie van de
laureaat. Wat is zijn of haar leeftijd, studie-achtergrond, leefsituatie, enzovoorts. Kortom: wat
speelt er in het leven van de laureaat en wat zijn de behoeftes die daarbij horen. In het geval
van een wat jongere winnaar worden daarbij ook de ouders en/of de leraren betrokken. Het
vaststellen van de situatie is essentieel om de vervolgstappen zo optimaal mogelijk aan te
laten sluiten bij de wensen en behoeftes van de laureaat.
Coaching
In het tweede deel van het programma wordt een reeks coachingsessies ingepland. Onder
begeleiding van de coaches van het CCC Programma geeft de laureaat vorm aan zijn of haar
persoonlijke doelstellingen voor het programma: wat wil hij of zij bereiken in de komende
twee jaar? De rol van de coach is hierbij om de winnaar aan te moedigen om zijn of haar
dromen te verwoorden, mogelijkheden én de mogelijke consequenties van keuzes ter
overweging aan te dragen, en de relatieve waarde van verschillende opties te bepalen.
Zodra een duidelijk doel is neergezet, werkt de laureaat samen met de coaches om een
voorstel te schrijven dat concrete stappen bevat om dat doel te bereiken. Afhankelijk van wat
de laureaat in zijn carrière nodig heeft, kan dit een (internationale) concerttournee, een
opname, een promotiepakket, nieuwe artistieke samenwerkingen, enzovoorts omvatten. De
rol van de coach is om ervoor te zorgen dat het plan realistisch, binnen budget en
ondersteunend aan de doelstellingen is.
Coaching is een actiever deel van het traject, waarbij de coaches van het CCC Development
Program onder meer zoeken naar experts die de laureaat kunnen ondersteunen op het vlak
van spel, programmering, media(training), positionering of een ander aspect dat belangrijk is
in zijn of haar carrière. Coaching kan zich zo ook uiten in het begeleiden en stappen zetten
naar het vinden van een platenlabel, toekomstig management en het bouwen van een goed,
effectief en betrouwbaar team rondom de laureaat.
Career
De activiteiten zelf vormen het laatste deel van het programma. Meer ervaren laureaten zullen
hun activiteiten relatief zelfstandig kunnen coördineren, terwijl anderen meer ondersteuning
nodig zullen hebben bij de organisatie ervan. De coach en het DHF-team zullen tijdens het
traject beschikbaar zijn voor hulp en overzicht. Tijdens de tweejarige periode heeft de
laureaat regelmatige meetings met de coach om de voortgang te bespreken en het plan waar
nodig bij te sturen.
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Resultaat
Aan het einde van het CCC Development Program heeft de winnaar een helder idee van zijn
of haar unieke carrièrepad en -mogelijkheden en is in staat doelen te stellen én te bereiken;
er is significante vooruitgang geboekt in de richting van het behalen van die doelstellingen;
en er is tastbaar bewijs van de behaalde wapenfeiten.
De voortgang is zichtbaar in de bijgehouden documentatie: eerste assessment, het CCC plan,
en eind-assessment. Bovendien is er een verzameling van foto’s, video’s en recensies van de
ervaringen van de winnaar tijdens het CCC Programme. Afhankelijk van de specifieke
activiteiten kunnen er ook tastbare zaken zoals promotiemateriaal, een cd-release of andere
mediaproducties of opnames gerealiseerd zijn.
Aan het einde van de tweejarige periode presenteert de winnaar dan tenslotte een
showcase, op het Dutch Harp Festival, van wat er tijdens het CCC Development Program is
bereikt.
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Promotie, marketing en communicatie
Doelgroepen
Het Dutch Harp Festival wil een nieuw en breder publiek aanspreken om zich in de muzikale
wereld van de harp onder te dompelen, en aanjager zijn voor een nieuwe concerttraditie en
vernieuwende, experimentele muziekervaringen, waarbij nieuwe makers en publiek het DHF
opzoeken als plek waar échte vernieuwing een plaats heeft.
In algemene zin is het Dutch Harp Festival breed gericht op muziekliefhebbers die
geïnteresseerd zijn in vernieuwing, combinaties van verschillende muziekstijlen en integratie
van verschillende kunstdisciplines, zowel uit Nederland als uit het buitenland. Daarnaast
richten we ons op de duizenden mensen in Nederland die houden van harpmuziek en de
mensen die harp spelen. Deze doelgroepen worden aangevuld door het publiek van
TivoliVredenburg, bijvoorbeeld omdat een van de concerten van het festival onderdeel
uitmaakt van één van de concertseries van TivoliVredenburg.
We richten ons primair op drie verschillende doelgroepen:
●

Breed georiënteerde muziekliefhebbers
Eén van onze hoofddoelen is het introduceren van de harp bij een nieuwe, bredere
doelgroep. Deze doelgroep staat open voor nieuwe ontdekkingen op muzikaal
gebied en bezoekt regelmatig festivals als Le Guess Who?, Into The Great Wide Open
of Best Kept Secret. Deze doelgroep laat zich informeren door media als 3voor12 en
Volkskrant. Op het festival hoopt deze doelgroep haar muzikale interessegebied nog
wat verder te verbreden.
Met onze activiteiten in de niet-festival jaren, waarbij we aansluiting bij andere
festivals in Utrecht of Nederland zoeken, proberen we deze avontuurlijke
muziekliefhebbers tot een uitstapje naar Planet Harp te verleiden.

●

Harpliefhebbers binnen Nederland
Alle harpisten en liefhebbers van harpmuziek die binnen Nederland wonen. Een deel
van deze doelgroep is lid van Harp Vereniging Nederland, waardoor samenwerking
met deze vereniging van belang is, of reeds bekend met het festival of Remy van
Kesteren als harpist. Om herhaalbezoeken te stimuleren, moet het festival aan de ene
kant een consistent beeld creëren, en aan de andere kant telkens nieuwe artiesten en
samenwerkingen blijven programmeren.
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●

Buitenlandse bezoekers
Door de internationalisering van ons evenement (o.a. door verder van tevoren te gaan
communiceren, ons in het Engels tot de doelgroepen te richten, meer nadruk op een
internationale programmering te leggen en de eerste ronden van het concours ook in
het buitenland te organiseren) zien we veel aanknopingspunten om een
harp-georiënteerd publiek in 2021 ook vanuit de ons omringende buitenlanden (met
name België, Frankrijk, Duitsland, VK) naar het festival te krijgen. Dit is in het verleden
een nog vrij onontgonnen gebied voor ons publieksbereik gebleken, terwijl de online
belangstelling voor zowel festival als concours uit het buitenland altijd zeer sterk is
geweest. Wat ons betreft dus de hoogste tijd om deze doelgroepen ook actief naar
het festival te krijgen.

Doelstellingen
De vorige editie van het Dutch Harp Festival in mei 2018 werd bezocht door ruim 2.000
bezoekers. De doelstelling voor het tienjarig lustrum is om een groei te realiseren naar 2.500
bezoekers door er, ten eerste, voor te zorgen dat een groot percentage van de bezoekers
van de afgelopen edities de komende editie wederom bezoekt.
Maar groei is geen doel op zich, aangezien juist door het relatief kleinschalige karakter met
een focus op 1,5 dag de programmering de benodigde breedte én diepte kan bereiken. Het
Dutch Harp Festival zet daarom in op een bestendiging van de genoemde 2.500
festivalbezoekers over de komende periode.

Campagne
De marketing/communicatiecampagne van het Dutch Harp Festival zal gericht zijn op
storytelling. We nemen de (potentiële) bezoekers aan de hand mee naar Planet Harp en
vertellen ze stap voor stap uit wat het festival allemaal te bieden heeft. We starten de
campagne voor elke editie ruim een half jaar voor het festival plaatsvindt. Op deze manier
verwachten we het verhaal van het festival nog beter te kunnen uitdragen en buitenlandse
bezoekers beter de kans te geven zich tijdig te kunnen oriënteren.
Het Dutch Harp Festival heeft in korte tijd een trouwe achterban opgebouwd. Door de
innovatieve aanpak van het festival is de media exposure steeds groot geweest, met items op
radio en TV (in o.a. De wereld draait door en het NOS Journaal) en artikelen in alle grote
kranten en nieuwsbladen. Desalniettemin zijn we ervan overtuigd dat we het verhaal van het
festival nog beter moeten vertellen om te profiteren van deze aandacht. Innovatie zit
weliswaar in het DNA van het Dutch Harp Festival, maar marketing en communicatie zijn tot
op heden steeds voornamelijk op een klassieke manier toegepast. Met opvallende
persberichten en een rijke programmering heeft het DHF de aandacht van de pers steeds
weten te trekken, maar de potentiële festivalbezoeker is daar niet per sé telkens mee verleid.
De drempel om DHF te bezoeken bleef te hoog.
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Daarom willen we inzetten op een rigoureus andere marketing- en communicatieaanpak.
Zoals popfestivals met een uitgekiende strategie hun publiek weten te bereiken, moet dat
ook voor ons een mogelijkheid zijn. We hebben de expertise ingeroepen van Jochem
Winterwerp, die voorheen werkzaam was bij Friendly Fire, een bedrijf dat onder andere het
indiepopfestival Best Kept Secret organiseert en daar vanaf het begin grote successen mee
boekt. Hij is onder andere sterk in het formuleren van een verhaal, het vinden van potentiële
bezoekersgroepen en de inzet van social media, zoals Facebook en Instagram.
De gemiddelde leeftijd van de bezoekers van de afgelopen editie was boven de 40 jaar.
Onze ambitie voor de komende editie is om deze gemiddelde leeftijd omlaag te brengen,
door jonge bezoekers met onze marketingcampagnes aan te spreken. Ook op
programmaniveau zullen we onderdelen toevoegen die aansprekend zijn voor jongere
bezoekers, die nu al naar eerder genoemde festivals gaan. In onze online campagnes die we
richten op deze jongere doelgroepen, zullen we inzoomen op deze programmaonderdelen.
Samen met grafisch vormgevers Anouk van Kalmthout (o.a. bekend van haar werk voor Remy
van Kesteren en Nationale Opera & Ballet) en Robert Adriaansen (o.a. bekend van zijn werk
voor Best Kept Secret en TivoliVredenburg) ontwikkelen we een aansprekende huisstijl voor
de komende editie, die aansluit bij de jongere doelgroep.
Ook voor de breed georiënteerde muziekliefhebbers richten we een speciale online
campagne laag in, waarbij we ons focussen op de programmaonderdelen die voor deze
doelgroep interessant zijn. Daarnaast zetten we, mede door de samenwerkingen die we in
niet-festival jaren organiseren, meer in op crosspromotionele samenwerking met andere
festivals in Utrecht die zich richten op deze doelgroep, zoals Le Guess Who?.
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Kanalen
Online
Onze website is het digitale thuis van het festival, waarop alle praktische informatie,
programma-gerelateerde informatie en sfeerimpressies te vinden zijn. We richten op de
website tevens een apart gedeelte in voor buitenlandse bezoekers. Daarnaast houden we
kaartkopers van eerdere edities en personen die zich via de website hebben aangemeld door
middel van e-mailnieuwsbrieven op de hoogte van de start van de kaartverkoop, het
programma en andere relevante informatie.
Op social media zetten we de komende periode sterker in. Op andere plekken in dit plan zijn
we hier reeds uitgebreider op ingegaan, o.a. bij het hoofdstuk onder ‘Programmering’ en
onder ‘Nieuwe makers’ (‘Ontdekken’). Op deze manier zorgen we voor meer engagement bij
onze volgers op Facebook, Twitter en Instagram. Door een uitbreiding van het budget voor
het kernteam, CCC Development Program en marketing en communicatie kunnen we ruimte
scheppen om hier op meer continue basis aandacht aan te besteden.
Offline
Naast de online kanalen zullen we op tactische momenten offline zichtbaar zijn met
publicaties in Harp Column Magazine, het HVN Harp Magazine en posters bij relevante
concerten en bijeenkomsten in Utrecht en omstreken.
Pers / Mediapartners
Het Dutch Harp Festival en Remy van Kesteren hebben goede connecties met Radio 4, NTR,
Omroep MAX, AVROTROS, VPRO, KRO-NCRV, Brava TV en RTV Utrecht. Daarnaast hebben
Trouw, NRC Handelsblad en de Volkskrant regelmatig aandacht aan het festival besteed. Ook
in deze editie zal het festival zoveel mogelijk mediapartners aan zich trachten te binden.
Wederom zullen we inzetten op het mediapartnerschap met Radio 4, dat in 2016 en 2018 zeer
goed uit heeft gepakt. De weken voorafgaand aan het festival was er veel aandacht voor het
festival en ook tijdens de zondag van het DHF deed Omroep MAX verslag van de concerten,
waarbij onder andere de finale live uitgezonden werd.
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Evaluatie en onderzoek
Binnen twee maanden na afloop evalueren we het festival en concours. Daarbij leggen we
onder andere nadruk op:
●
●
●
●
●
●

Publieksaantallen en concertbezoeken
Deelnemers DHF World Harp Competition (kwalitatief en kwantitatief)
Publieksonderzoeken
Algehele organisatie en planning
Realisatie begroting
Ontvangen feedback

Vorige editie is voor het eerst gewerkt met een publieksonderzoek, dat mede dankzij het
VSB fonds tot stand gekomen is. Omdat het aantal respondenten op de online meting
verhoudingsgewijs nogal tegenviel, is het lastig om hier lessen uit te trekken. Daarom wordt
voor deze keer meer nadruk gelegd op het doen van onderzoek tíjdens het festival in plaats
van achteraf, onder andere door vragenlijsten aan bezoekers voor te leggen. Zo moet de
betrouwbaarheid van het onderzoek worden vergroot.
Het Dutch Harp Festival maakt deel uit van het Utrechts Festival Overleg (UFO), een
gestructureerd samenwerkingsverband tussen de Utrechtse festivals dat met hulp van de
Provincie en de Gemeente Utrecht eigen onderzoek doet, en elkaar op de hoogte houdt van
zaken die het individueel belang van een festival te boven gaan. Daarnaast wordt regelmatig
overlegd met andere vergelijkbare organisaties binnen Utrecht, waaronder het Liszt Concours
en het Vioolconcours.

27

Financieel
Begroting
Het Dutch Harp Festival heeft in de afgelopen jaren laten zien op een evenwichtige,
realistische en betrouwbare manier met haar begroting en resultaat om te kunnen springen.
De structurele subsidies van Gemeente Utrecht en Fonds Podiumkunsten (beide voor de
periode 2017-2020) er voor dat de kern van de organisatie ook in de jaren tussen de festivals
kan blijven voortbestaan.
2014

2015

2016

2017

2018

Baten

170.221

36.130

181.222

50.985

214.846

Activiteitenlasten

128.361

6.491

153.191

21.941

160.552

Exploïtatieresultaat

41.860

29.639

28.031

29.044

54.294

Beheerslasten

63.010

13.036

24.060

26.994

39.135

(21.150)

16.063

3.971

2.050

15.159

Resultaat

Tabel: resultatenrekening Stichting Dutch Harp Festival, 2014-2018.
Bij het opstellen van de begroting gaat de Stichting uit van het voorzichtigheidsbeginsel.
Daarbij nemen we de lasten die zich aandienen direct op in het resultaat en realiseren we de
baten als we die ontvangen hebben. We hebben een beperkt eigen vermogen dat we
inzetten om eventuele tegenvallers in minder goed voorspelbare posten, zoals
publieksinkomsten, te kunnen compenseren.
Beheerslasten
We streven ernaar de beheerslasten zo overzichtelijk mogelijk te houden, zodat een groot
deel van het budget beschikbaar is voor (uitkoopsommen van) artiesten. In navolging van
adviezen van private fondsen en de visitatiecommissie van de Gemeente Utrecht heeft het
DHF vanaf 2018/2019 een vergoeding voor de vier uitvoerende bestuursleden van € 500 per
maand ingevoerd. Zo wordt een sterkere basis voor continuïteit gelegd. De verwachting is dat
dit bedrag, indachtig de Code Fair Practice, in de komende jaren iets zal oplopen: in de
begroting is € 625 opgenomen.
Aanpassingen t.o.v. begroting 2017-2020
Om onze ambities op het gebied van continuïteit te realiseren, zullen we binnen het kader
van het CCC Development Program met onze laureaten actief gaan samenwerken met
bevriende festivals. Daarnaast investeren we in onze social media-visie binnen het kader van
dit programma. We hebben daarom het bijbehorende budget met 50% verhoogd.
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Een overzichtelijker begroting
In eerdere begrotingen hebben we een splitsing van de activiteitenlasten toegepast (tussen
festival en concours). Binnenkomende facturen moesten dan worden verdeeld tussen deze
posten, en soms was het lastig om te bepalen welk deel aan welke activiteit moest worden
toegerekend. Daarom hebben we de opbouw van de begroting herzien en posten
samengevoegd. Hierbij hebben we de personele/materiële verdeling van de marketing- en
communicatiekosten beter inzichtelijk gemaakt.
Ook aan de batenkant hebben we een aantal posten samengevoegd, waaronder de kleine
bijdragen van overige fondsen en de post sponsoring, welke is opgebouwd uit sponsoring,
de expo tijdens het festival, en advertenties in het programmaboek.

Financieringsmix
Het Dutch Harp Festival is telkens op zoek naar een gebalanceerde mix van financiering: een
bijdrage van publiek en deelnemers, bedrijven én (private) fondsen. Daarbij vinden we het
belangrijk om met al deze partijen een duurzame relatie op te bouwen.
Subsidies
In de vorige beleidsperiode 2017-2020, mocht het Dutch Harp Festival rekenen op de steun
van de Gemeente Utrecht en het Fonds Podiumkunsten, voor in totaal € 55.000 per jaar. In
de komende periode heeft naast de Gemeente Utrecht ook de Provincie Utrecht haar steun
toegezegd, waardoor het totaal aan subsidies wederom € 55.000 per jaar zal bedragen. Met
deze langdurige steun kan de organisatievorm worden bestendigd en zich in lijn met onze
ambities verder ontwikkelen.
Uiteraard blijft het Dutch Harp Festival ook in gesprek met het Fonds Podiumkunsten om in
de komende periode structurele of incidentele steun voor onze activiteiten te vinden. Hierbij
trekken we samen op met de International Vocal Competition uit ‘s-Hertogenbosch en
TROMP Percussion uit Eindhoven, beiden ook combinaties van festival en concours.
Publieksinkomsten
Het publiek van het Dutch Harp Festival koopt een passe-partout voor programmaonderdelen
van het festival. Hierdoor is de organisatie niet afhankelijk van inkomsten per uniek concert,
en bovendien stimuleert dit het publiek om bij meerdere concerten aanwezig te zijn, wat weer
een sterkere binding met het festival creëert. In 2021 hanteren we een ticketprijs van € 29,75
voor een dagkaart, en voor € 49,75 kan een bezoeker zich een heel weekend in Planet Harp
onderdompelen. Leden van de Harp Vereniging Nederland kopen kaarten met korting.
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Private fondsen
Het Festival kan rekenen op een bestendige relatie met een aantal grote private fondsen:
2012

2014

2016

2018

2021*

VSBfonds

25.000

-

-

25.000

25.000

Prins Bernhard
Cultuurfonds

15.000

15.000

20.000

20.000

20.000

-

-

15.000

15.000

20.000

3.000

5.000

10.000

12.500

10.000

Stichting Zabawas

-

-

10.000

15.000

15.000

Sena Performers

-

-

-

10.000

10.000

Stichting Ammodo

-

54.000

54.000

-

-

Fonds 21
K.F. Hein Fonds

*) Dit betreffen reeds gehonoreerde aanvragen voor het festival in 2020, waarvan de verstrekkers
hebben aangegeven dat deze voor het festival in 2021 ingezet mogen worden.

Naast bovenstaande grotere bijdragen wordt het festival in al deze edities mede mogelijk
gemaakt door andere fondsen met een kleinere, maar evenzeer welkome, bijdrage, zoals het
Elise Mathilde Fonds, de Turing Foundation, de JCP Stichting, het Kees Eijrond Fonds, het
BNG Cultuurfonds, de Janivo Stichting, Stichting Utrecht Wereldmuziek, Stichting SEC, het
Fentener van Vlissingen Fonds, het Kersjes Fonds, de Kattendijke/Drucker Stichting, de Van
den Berch van Heemstede Stichting, de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting en de Van
Bijleveld Stichting.
Sponsoring
We zijn dankbaar voor sponsoring van diverse instanties en bedrijven voor de realisatie van
het festival. Hieronder valt, onder andere, de bijdrage van TivoliVredenburg door hun gebouw
kosteloos ter beschikking te stellen, een bijdrage van het Utrechtse IT-bedrijf RedAnt aan
diverse IT-gerelateerde zaken, sponsoring van Google van advertenties en mailhosting en
bijdragen van harpbouwers en de Harp Vereniging Nederland.
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Fair Practice Code
Sinds de oprichting van het Dutch Harp Festival proberen we te zorgen voor een zo eerlijk
mogelijke beloning van eenieder die bij ons festival betrokken is. We onderscheiden daarbij
een aantal verschillende groepen:
●

Artiesten
In 2018 gaf Sena, dat de rechten van muzikanten en muziekproducenten regelt, via
haar Performers-fonds een bijdrage aan het Dutch Harp Festival. Een direct meetbaar
criterium dat men destijds hanteerde was dat elke artiest minimaal € 250 aan gage
moet ontvangen; wij rekten dat in 2018 en voor 2021 op naar € 300. Dat wil uiteraard
nog niet zeggen dat een dergelijk minimaal bedrag recht doet aan de inspanning die
een individuele artiest moet leveren om een optreden (doorgaans 45 minuten) op ons
festival te kunnen verzorgen. Elke begroting voor het festival begint daarom altijd met
de post “artiesten” en zal over de jaren vergroot worden, waarbij we de
maatschappelijke discussie op de voet blijven volgen. De kern is voor ons respect
voor artiesten en de vaak enorme inspanningen die zij moeten doen om tot hun
podiumpresentatie te komen, en een daarbij aansluitende beloning.

●

Medewerkers (zzp’ers) op gebied van productie, marketing en PR
Voor festivals bestaat geen algemene cao. Echter, de werkzaamheden zijn
vergelijkbaar met andere creatieve sectoren, en we kunnen bijvoorbeeld de cao voor
Nederlandse Poppodia en -Festivals als uitgangspunt nemen1. Onze medewerkers
vallen dan in een salarisschaal 4 (medewerker productie), 6 (senior medewerker
marketing, productieleider), 7 (coördinator publiciteit) of 8 (hoofdproducent). Dit komt
neer op een uurtarief tussen de € 13 en € 26. In de bepaling van de afkoopsom die
we met de diverse personen afspreken, gaan we in ieder geval uit van een uurtarief
dat binnen de corresponderende schaal valt.

●

Bestuur (directie)
Sinds het Dutch Harp Festival van 2018 hebben we, met hulp van structurele subsidie
van Fonds Podiumkunsten en de Gemeente Utrecht, een vaste beloning voor de vier
hoofdbestuurders (artistiek en zakelijk leider, concours- en financieel directeur)
ingevoerd. In de loop van 2020 zal een analyse van de totale urenbesteding worden
gemaakt en de compensatie worden getoetst aan de eerder genoemde cao voor
Nederlandse Poppodia en -Festival. In combinatie met professionele
functieomschrijvingen trachten we daarmee ook tot een eerlijke vergoeding voor de
werkzaamheden te komen.

1

Zie hiervoor de cao zoals deze is gepubliceerd op de volgende webpagina:
https://caopoppodia.nl/wp-content/uploads/2019/07/CAO-Nederlandse-Poppodia-en-Festivals-2019-20
20-ondertekend-op-19-juli-2019.pdf en de bijbehorende salarisschaal:
https://caopoppodia.nl/wp-content/uploads/2020/01/Salaristabel-CAO-NPF-2020-januari-juni.pdf
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Duurzaamheid
Omdat het gehele Dutch Harp Festival plaatsvindt onder het dak van TivoliVredenburg, is de
speelruimte die we hebben voor een eigen invulling van duurzaamheid als het gaat om het
festival beperkt. Zoals wellicht bekend heeft TivoliVredenburg in 2018 het convenant Green
Stages 20202 ondertekend, dat als ambitie een plastic-vrij, gasloos, circulair en gecertificeerd
podium stelt.
Hier willen wij ons echter niet achter verschuilen: als festival zien we onszelf als een
maatschappelijk podium met impact, waarbij we onze maatschappelijke positie willen
gebruiken om meer aandacht voor duurzaamheid te genereren. Dat moet tot uitwerking
komen door, waar mogelijk, bijvoorbeeld gebruik te maken van FSC-gecertificeerd drukwerk
en door te controleren of TivoliVredenburg voor ons festival gebruik kan maken van groene
stroom. Daarnaast onderzoeken we of het mogelijk is om ons, als indoorfestival, te
certificeren middels de criteria van Future Proof Festival3. Een startpunt voor de komende
periode zal daarbij het aanstellen van een duurzaamheidscoördinator zijn, zodat er een
centraal aanspreekpunt is voor duurzaamheid vóór, tijdens en na het festival.
De grootste footprint van een internationaal festival ligt op het gebied van CO2-uitstoot van
gemaakte reizen. We hebben een aanzienlijke bijdrage aan vermindering daarvan in 2018
gevonden, waarbij we er in het concours niet meer voor kiezen om tientallen deelnemers van
over de hele wereld naar Utrecht te laten komen, maar juist met een driekoppige jury naar
andere continenten gaan. Zo beperken we de totale reiskilometers met een factor tot 80%. In
de verdere toekomst wordt het, met de steeds voortschrijdende techniek, wellicht goed
mogelijk om de jury niet langer op reis te laten gaan, maar de regionale rondes met behulp
van livestreaming en een uitmuntende geluidsopname plaats te laten vinden. Er zou dan
alleen nog een kleine lokaal productieteam of vertegenwoordiging benodigd zijn om de
kandidaten op een goed beoordeelbare manier voor het voetlicht te krijgen.
Bij het vaststellen van de programmering van het festival houden we uiteraard rekening met
een zo lokaal mogelijke bezetting, zonder het internationale karakter en allure van het festival
uit het oog te verliezen. Daarbij zullen we bij vervoer vanuit de ons direct omringende landen
altijd eerst de mogelijkheden van het reizen per trein onderzoeken.
Voor wat betreft de catering tijdens het festival zullen we, net als in 2016 en 2018, een beroep
blijven doen op cateraars die met biologische ingrediënten voornamelijk vegetarische hapjes
kunnen verzorgen. Daarnaast voeren we gesprekken met Nordkapp Coffee, een eerlijke
Utrechtse koffiebrander die inzet op een zo transparant mogelijke koffie-waardeketen, voor
tijdens de festivals.
2

https://docs.wixstatic.com/ugd/a87db5_cff09b0cecc24f44b6b1afd045d20453.pdf via
https://www.greenstages.nl/wat-we-doen/convenanten/convenant-podia-theaters/
3
http://www.futureprooffestival.com/criteria/
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Organisatie
In 2019 is de bestuursstructuur van de Stichting Dutch Harp Festival aangepast, om de
verhouding en samenwerking tussen bestuur en toezichthouders beter te reflecteren. Waar
voorheen het bestuur een toezichthoudende functie bekleedde en de directie voor hun
specifieke functies werd ingehuurd, vormt de voormalige directie nu het nieuwe bestuur van
de stichting, en is daarnaast een Raad van Toezicht gecreëerd. Met deze wijziging zijn de
aanbevelingen in de Governance Code Cultuur als basis van de statuten en reglementen van
de stichting geïmplementeerd.
Bestuur
Remy van Kesteren
Gert Wijnalda
Elizabeth Jaxon
Paul Hooijmans

Artistiek leider
Zakelijk leider
Concoursdirecteur
Financieel directeur

De kern van het Dutch Harp Festival bestaat uit artistiek leider Remy van Kesteren en zakelijk
leider Gert Wijnalda. Sinds het eerste festival in 2010 werken zij intensief samen om de
organisatie steeds professioneler in te richten. De rest van het bestuur wordt gevormd door
de financieel- en concoursdirecteur. Het bestuur heeft wekelijks onderling contact en
vergadert tenminste éénmaal per twee maanden.
De artistiek en zakelijk leiders formuleren samen de visie en missie van de organisatie en zijn
verantwoordelijk voor de beleidsdocumenten en de uitvoering hiervan. De artistiek leider
ontwikkelt nieuwe ideeën voor de programmering van de festivals en zoekt inhoudelijke
samenwerkingen met andere festivals.
De zakelijk leider is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de organisatie,
communicatie met alle betrokkenen, en bewaakt de afstemming tussen het artistieke (artistiek
leider) en financiële belang (financieel directeur). Hij/zij zorgt, binnen de kaders van de
begroting, voor een zo goed mogelijke uitvoering van de ideeën van de zakelijk leider en
fungeert als diens sparringpartner. De zakelijk leider ontwikkelt en onderhoudt
samenwerkingen met partners.
De financieel directeur stelt, in samenspraak met de zakelijk leider, de begroting op en
bewaakt deze, en is verantwoordelijk voor de boekhouding en communicatie met de
accountant. De concoursdirecteur is, samen met de artistiek leider, de stuwende kracht achter
het ontdekken van nieuwe makers voor het concours. Daarnaast zorgt zij/hij voor de
daadwerkelijke organisatie van de concoursronden, communicatie met deelnemers, en de
communicatie met betrekking tot het coachingstraject van de winnaars.
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Raad van Toezicht
Christianne Noordermeer van Loo
mr. Ingmar Baas
Tijn Pieren

Voorzitter
Lid
Lid

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van
zaken in de stichting. De raad van toezicht staat het bestuur met advies, zowel anticiperend
als reflecterend op beslissingen van het bestuur en zowel gevraagd als ongevraagd, terzijde.
Medewerkers
Sanne Bouman
Milou de Rooij
Jochem Winterwerp
Tia Schutrups

Producent, sinds 2015
Pre-productie, sinds 2014
Marketing en communicatie, sinds 2017
PR en promotie, sinds 2012

De belangrijkste medewerkers van het Dutch Harp Festival zijn zelfstandige professionals die
zich voor een langere periode aan het festival hebben gebonden. Deze betrokkenen ervaren
de samenwerking als zeer positief, en hebben aangegeven ook deze volgende keer in
dezelfde rol een bijdrage aan het Dutch Harp Festival te willen leveren
Vrijwilligers
Dutch Harp Festival werkt samen met een vaste groep van ruim 30 vrijwilligers. Die zowel
tijdens de voorbereiding, de wedstrijd als het festival voor een geweldig visitekaartje richting
artiesten en publiek gaan zorgen. De meesten van deze vrijwilligers zijn al jaren bij het
festival betrokken en hebben aangegeven dit ook in de toekomst graag te blijven doen.
Raad van Advies
Henk de Breij
Annemarie Goedvolk
Maarten van Hezik
Guy van Hulst
Hans Kuperus
Veronica Martinez Sobrino
Age Versluis
Erika Waardenburg

Senior adviseur Public Relations / Public Affairs
Algemeen directeur LUSTR / Festival Classique
Directeur Heeren in de Bouw
Programmeur TivoliVredenburg
Senior adviseur Gemeente Utrecht
Executive Assistant van het College van bestuur
Universiteit van Utrecht
Promoter en booker bij Friendly Fire
Docent harp, Utrechts Conservatorium en
Conservatorium van Amsterdam
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Comité van Aanbeveling
Floris de Gelder
John van Haaren
Hartmut Haenchen
Janine Jansen
François Leleux
Désirée Majoor
Christoph Poppen
Edward Witsenburg

Directeur Utrecht Science Park
Regional Managing Director Unibail-Rodamco
Dirigent
Violiste
Hoboïst, professor van de Musikhochschule München
Vice-voorzitter College van Bestuur
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Chef-dirigent Deutsche Radio Philharmonie
Emeritus professor harp Mozarteum Universität Salzburg

35

Partners & samenwerkingen
Onze plaats in de stad
Utrecht en de harp zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al sinds de jaren zestig van de
vorige eeuw spelen de stad en de provincie Utrecht een belangrijke rol in de Nederlandse
harpwereld, en hebben zij als zodanig een bijzondere uitstraling naar de rest van de wereld.
Op de buitenplaats Queekhoven in Breukelen was jarenlang de Eduard van Beinum Stichting
gevestigd, waarbinnen een vermaard internationaal muziekcentrum werd geleid door de
bekende harpiste Phia Berghout.
Internationaal staat de Utrechtse harptraditie zeer hoog aangeschreven, met
toonaangevende harpisten als Erika Waardenburg, Gwyneth Wentink, Lavinia Meijer en Remy
van Kesteren, artistiek leider van het festival, die allen hebben gestudeerd aan het Utrechts
Conservatorium. Deze rijke traditie vormde de basis van het eerste Dutch Harp Festival in
2010. Harpisten van over de hele wereld en juryleden van internationale statuur maakten hun
opwachting in de Domstad. Utrecht was daarmee gedurende een week het middelpunt van
de internationale harpwereld.
We kijken naar onze stad Utrecht als een plek waarin veel muzikale organisaties en
initiatieven bloeien, met TivoliVredenburg als belangrijkste ontmoetingsplek. Daarom vinden
we het vanzelfsprekend dat dit resulteert in mooie samenwerkingen tussen deze culturele
instellingen. Sinds 2015 zijn we daarom toegetreden tot het Utrechts Festival Overleg (UFO),
waar maandelijks de koppen bij elkaar worden gestoken om elkaar te voorzien van informatie
en advies. Kort gezegd: we voelen ons thuis in Utrecht!
Structurele ondersteuning: Gemeente Utrecht en Fonds Podiumkunsten
Het Dutch Harp Festival is veel dank verschuldigd aan de Gemeente Utrecht, die sinds de
oprichting 2010 belangrijke ondersteuning heeft geboden, en is sterk met de stad Utrecht
verbonden. Hoewel de harpklas in het Utrechts Conservatorium enige tijd geleden is
opgeheven en inmiddels —gelukkig!— weer voorzichtig opgestart wordt, blijft de connectie
tussen het DHF en Utrecht door de nauwe band met het Utrecht Conservatorium en de rijke
historie van de harp in stad en provincie Utrecht toch zeer logisch.
Het Dutch Harp Festival ontving in het kader van de Cultuurnota 2017-2020 van de
Gemeente Utrecht een structurele ondersteuning. Ook het Fonds Podiumkunsten heeft het
Dutch Harp Festival in de armen gesloten, door het festival op te nemen in de Meerjarige
Activiteitensubsidies 2017-2020.
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TivoliVredenburg
Het Dutch Harp Festival was niet geweest wat het nu was zonder de samenwerking met
TivoliVredenburg. TivoliVredenburg stelde het gebruik van het geweldige gebouw ter
beschikking, waarbij we uiteraard wel de bijbehorende personeelskosten voor rekening nam.
Zowel organisatorisch, productioneel, inhoudelijk én op marketing/communicatievlak wordt
uitgebreid door de professionals van TivoliVredenburg meegedacht. Er worden onder andere
gezamenlijke marketingcampagnes gedaan, en er is speciale aandacht voor het DHF in de
sociale media en in nieuwsbrieven van TivoliVredenburg.
HKU Utrechts Conservatorium
Het HKU Utrechts Conservatorium stelde al sinds de eerste editie kosteloos het gebouw ter
beschikking en heeft diverse keren zelfs de hele festivalweek de grote Fentener van
Vlissingenzaal vrijgemaakt voor alle concoursronden. Deze samenwerking is in de tijd alleen
maar verder uitgediept. Na evaluatie was ook hier de boodschap: het DHF is in voor de
volgende editie desgewenst wederom van harte welkom.
Omdat het concours sinds 2018 een andere opzet kent, zal organisatorische samenwerking
op dit gebied waarschijnlijk niet op korte termijn plaatsvinden. Dat betekent niet dat
inhoudelijk overleg uitblijft: omdat het Conservatorium op korte termijn weer zal beginnen
met het aanbieden van harplessen, heeft de directie van het Conservatorium het DHF
uitgenodigd om mee te denken met het inrichten van deze ‘nieuwe’ opleiding. Bovendien
heeft het DHF de hulp van de HKU ingeroepen om ons CCC Development Program verder
vorm te geven (zie het hoofdstuk ‘Nieuwe makers’).
Universiteit Utrecht
In 2016 werd gestart met de samenwerking met de Universiteit Utrecht. Tijdens het festival
werden onder de naam Dutch Harp University drie lezingen over muziek en wetenschap
georganiseerd, waarbij hoogleraren en professoren de samenwerking met jonge harpisten
aangingen om multimediale concert-lezingen te ontwikkelen. In de aanloop van het festival
werd van één van deze lezingen vast een voorproefje gegeven tijdens de uitverkochte
Betweterfestivals in Utrecht.
Samen met het alumnibureau van de UU zal nu een vervolg worden gegeven: de kwartfinales
van de DHF World Harp Competition op locaties buiten Nederland worden vergezeld van een
gala-avond waar zowel de deelnemers, relaties van het DHF als alumni van de Universiteit in
de betreffende gebieden worden uitgenodigd. Op het programma staat een inspirerende
samenwerking tussen een wetenschapper en een harpist.

37

Partners buiten de stad
Harp Vereniging Nederland (HVN)
Met de Harp Vereniging Nederland onderhoudt DHF goede contacten en uiteraard een
intensieve samenwerking. Met onze positieve contacten uit het verleden kunnen we nu nóg
meer harpisten bereiken.
In 2018 is de Open Harp Dag in samenwerking met de nieuwe vereniging tijdens het Dutch
Harp Festival georganiseerd, waarmee professionele en amateurharpisten tijdens het festival
terecht kunnen voor workshops en masterclasses. Voor 2021 wordt ingezet op een
samenwerking die enerzijds meer commercieel (speciale aanbieding voor toegang voor
HVN-leden) en anderszins meer inhoudelijk (workshop, masterclass of lezing georganiseerd
gericht op algemeen publiek én leden door HVN binnen het festival) van aard zal zijn.
Opera America
DHF is Associate Member van Opera America, een Amerikaanse organisatie opgericht in
1970 die zich inzet voor het schrijven, presenteren en genieten van klassieke muziek (met
een focus op opera). In New York, op 7th Avenue in Midtown Manhattan, is onder hun vlag het
National Opera Center gevestigd, waar in de Marc A. Scorca Hall de activiteiten van het DHF
gepresenteerd worden.
Camac Harps / Salvi / Lyon & Healy
Voor het organiseren van zowel concours als festival maakt het DHF dankbaar gebruik van de
hulp van de grote internationale harpbouwers —Salvi (Italië), Lyon & Healy (Verenigde Staten)
en Camac (Frankrijk)— voor het ter beschikking stellen van grote hoeveelheden harpen.
Alledrie deze partijen zullen ook vertegenwoordigd zijn op de Dutch Harp Expo, de grote
markt in TivoliVredenburg tijdens het festival. Zoals eerder gezegd is, om mogelijke
belangenverstrengeling te voorkomen, de bijdrage van deze partijen beperkt tot het
verzorgen van harpen en het afnemen van expo- en/of advertentieruimte.
Blauwe Uur
Blauwe Uur ontwerpt (audio)visuele ervaringen. Ze zijn gek op het transformeren van ruimtes
met behulp van videoprojecties, waarbij ze het publiek meenemen naar nieuwe visuele
werelden. Ze zijn een collectief van drie Nederlandse artiesten met ervaring op het gebied
van light design, graphic design, motion graphics, scenography en muziek. Op het Dutch
Harp Festival toveren ze TivoliVredenburg om in een échte Planet Harp.
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