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1. Voorwoord 
We kijken met veel plezier terug op twee geweldige weekenden in een bijzondere tijd. Twee heel 

verschillende weekenden met een totaal andere aanpak maar met één drijvende kracht: muziek.  

We kregen vaak terug; ‘Alles viel weg, behalve het Bachfestival’. En inderdaad wij gingen door, voor 

de musici, de muziek en voor alle mensen achter de schermen.  

We hebben nauw contact gehouden met de betrokken musici en de concepten met hen door kunnen 

ontwikkelen. En het meeste hiervan gepresenteerd aan ons publiek of een goede vorm gevonden om 

het mee te nemen naar een volgende festivaleditie.  

We hebben natuurlijk veel geleerd in deze tijden; over het online platform, over efficiëntie, flexibiliteit. 

Ons team is hechter dan ooit en er zijn veel dingen waar we weer sterk naar verlangen zoals een 

‘normaal’ festival jaar. Maar eerst blikken we terug.  

 

Vanwege COVID hebben we de 

Bachfestival Dordrecht2020 

omgebouwd in twee weekenden over 

twee jaren heen. Het eerste weekend  

in juni 2020 vierden we online, het 

tweede weekend  in juni 2021 op een 

buitenpodium op het Energieplein. Heel 

positief was het dat we gedurende een 

lastige tijd waarin alles stilviel toch 

goed zichtbaar waren en veel mensen 

konden betrekken bij het programma 

van  het Bachfestival . Dit gebeurde in 

diverse nieuwe vormen, waar we veel 

van geleerd hebben voor toekomstige 

festivals. 

 

Het onlineweekend in juni 2020 bracht 

ons tot het NOS journaal waar we in 

één mond werden genoemd naast 

festival Lowlands en Pinkpop: ‘het 

Bachfestival gaat online door’. In zeer 

korte tijd hebben we een online 

weekend opgezet waarin we onze 

website inrichtten op live stream. We 

gingen een samenwerking aan met 

Radio 4 en zette een live stream op 

voor een hele dag vol concerten, 

conversaties en wereldpremières in 

DordtYart. Hierin was het uitgangspunt 

dat we de Nederlandse musici in kleine 

bezettingen een speelplek konden 

bieden, waarmee wij onze verantwoordelijkheid namen voor moeilijke inkomenspositie van de 

Nederlandse musici. Uiteindelijk konden twee van onze nieuwe werken in première gaan en kon er 

beperkt publiek bij aanwezig zijn. Daarnaast maakten we een registratie van het nieuwe werk voor 

het Bachorgel wat we op die manier toch in première konden laten gaan en via een online platform 

via onze site de wereld over konden laten gaan. De minister van OC en W en wethouder waren hierbij 

aanwezig.  

 

Met het weekend van juni 2021 gingen we voor een buitenpodium, met programma’s waarbij we de 

regio betrokken. Grotere bezettingen waren mogelijk, net als internationale gasten uit België en 

Engeland en een groot deel van de andere musici van het oorspronkelijke plan voor Bachfestival 2020 

gaven we een plek. 
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Heel anders dan we verwacht hadden was ook dit weekend tot het laatst toe onzeker of het door 

mocht gaan, nogmaals aflassen was eigenlijk geen optie voor ons. We hebben altijd de nadruk gelegd 

op wat er WEL mogelijk was. Uiteindelijk was er een buitenpodium vol concerten waar 100 man 

publiek bij aanwezig kon zijn.  

 

Het openingsconcert in aanwezigheid van de minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven en de 

wethouder Sleeking was geweldig, ondanks de regen. Nieuw werk van Anthony Fiumara ging in 

première, met B’Rock, KLANG en Claron McFadden. En jong en oud zaten samen op het podium voor 

het spelen van een nieuw werk van Jef Neve waar ze weken voor hadden gerepeteerd. Tim Kliphuis 

en Erik Bosgraaf brachten op prachtige wijze Bach in de puurste vorm of juist met gypsy en folk 

invloeden. De zondag in de Grote Kerk was sereen met Cor Ardesch en vier zangers van de 

Nederlandse Bachvereniging en uitdagend met nieuw werk van Oene van Geel. 

 

 

 

We kijken met veel trots terug op deze twee jaren die voor ons als organisatie zeer turbulent en 

onzeker waren maar absoluut de moeite waard.   

 

In april 2020 stuurden we u al een update van ons projectplan en de begroting. Voor de volledigheid 

evalueren we hier het oorspronkelijke plan met daarin de update versie geïntegreerd.  

 
Marieke Hopman, artistiek leider  Pauline Koning, zakelijk leider 

 
 
 
 

Om de afgelopen festivals terug te beleven: Klik op onderstaande Playlists. 

2021 - https://youtube.com/playlist?list=PLC5BK6zLX1pRvGT6T4wwCF4ZUZ7GIMBze  

2020 - https://youtube.com/playlist?list=PLC5BK6zLX1pRYCkdX-lpD8ih05P3ayJhE  

  

https://youtube.com/playlist?list=PLC5BK6zLX1pRvGT6T4wwCF4ZUZ7GIMBze
https://youtube.com/playlist?list=PLC5BK6zLX1pRYCkdX-lpD8ih05P3ayJhE
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2. Doelstellingen & Resultaten 
 

2.1 Beoogde centrale doelstelling 
Vanuit de overtuiging dat de muziek van Bach een tijdloze inspiratiebron is, organiseert het Bachfestival 
Dordrecht een tweejaarlijks festival waarin het met Bachs muziek als kern, verbindingen legt tussen 
oude en nieuwe muziek, innovatieve presentatievormen, educatie, verschillende kunstdisciplines en 
bestaand en nieuw publiek.  
 
Alternatief programma 

In april 2019 presenteerden we u reeds ons alternatieve programma voor festival 2020 als reactie op 

wat we toen verwachtten van het Coronavirus.  

In 2020 hebben we alles op alles gezet om het publiek troost te geven met onze programma’s en 

artiesten niet in de kou te laten staan door alles online te laten plaats vinden. 

 

In 2021 klonk er echter een ander signaal. Niemand kon natuurlijk voorzien dat dit virus ons zo lang in 

de ban zou houden. Hierdoor veranderde ook de kijk ten aanzien van het zomaar laten plaatsvinden 

van activiteiten en (met name) deze gratis aan te bieden. En alhoewel de online omgeving heel veel 

mogelijkheden biedt, haalt het bij lange na de live ervaring en belevenis niet. Daarom was het signaal 

wat we in 2021 wilden geven heel duidelijk: we moeten weer live klinken, ook als het maar voor een 

select gezelschap is. Zodra er live publiek bij mag, gaan we door. Dit deden we voor het publiek, voor 

de artiesten en voor alle medewerkenden die een ontzettend zwaar jaar hebben gehad.  

 

 

 
Traditie en innovatie - gerealiseerd 

De programma’s die hebben geklonken voldeden aan onze identiteit: waar traditie en innovatie 

samenkomen. Zo klonken er 3 wereldpremières en zorgden wij voor verweving van oude en 

hedendaagse muziek. 

 

Voor mij was het de eerste keer Bachfestival als vrijwilligster, ik heb genoten van de sfeer, de 
mensen, de musici en natuurlijk de prachtige muziek. Het feit dat dit voor mij weer het eerste 
liveconcert was na een jaar radiostilte gaf een extra dimensie. Wat organisatie betreft ben ik zeer 
tevreden, ik heb respect voor het hele team hoe ze elke keer weer flexibel reageren op de 
veranderende omstandigheden en positief zijn gebleven. Kijken naar wat wel kan! Volgend jaar ben ik 
zeker weer van de partij! 
Een vrijwilliger 
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Inclusie en educatie  - grotendeels gerealiseerd 

We zijn heel blij dat wij onze educatieve programma’s nagenoeg allemaal hebben kunnen 

plaatsvinden, zowel voor het voortgezet onderwijs, als voor het primair onderwijs.  

 
De concerten van het Prinses Christina Concours met de Classic Express waren een groot succes. 

Zes groepen van drie uit basisscholen uit de Dordtse wijk Sterrenburg hebben een concert bezocht in 

de Classic Express. Sommige kinderen waren nog bij een concert geweest en vonden dit een 

geweldige ervaring. 

 

Ook de vijf schoolvoorstellingen Bach to the Future in zowel het Energiehuis als op het Stedelijk 

Dalton Lyceum waren een succes. Scholen waren blij dat we iets organiseerden voor hun leerlingen 

die in deze tijd nergens naartoe konden. Govert van der Kolm had zijn voorstelling weer een update 

gegeven en dit werkte heel goed. De groepen die de voorstellingen bezochten waren vanwege Corona 

kleiner dan normaal. Dit werkte eigenlijk heel goed, de leerlingen hebben heel geconcentreerd naar 

de voorstellingen geluisterd. We hebben ook leerlingen bereikt via Weekendschool Petje Af 

Drechtsteden. De meeste kinderen waren nog nooit eerder in een theaterzaal geweest.  

Het getuigt van groot vertrouwen dat scholen in de situatie waarin we verkeerden met ons wilden 

samenwerken en ruimte hebben gecreëerd voor ons programma.  

 
Ons programma in het livestream weekend in 2020 was voor iedereen toegankelijk. Het was 

opvallend dat we op deze manier een ander publiek bereikten en daarmee als festival ook gelijk 

inclusiever zijn geweest.  

 

Het programma dat was bedacht om een nieuw, ander publiek in aanraking te brengen met Bach via 

het community programma hebben we helaas slechts deels kunnen uitvoeren, vanwege de toen 

geldende Coronamaatregelen. Er waren namelijk geen bijeenkomsten mogelijk in de periode waarin 

deze activiteiten waren gepland. We hebben nog ons best gedaan om deze groep alsnog te bereiken 

met een online filmpje, maar dit heeft onvoldoende resultaat gehad. Hiertoe misten we duidelijk de 

mogelijkheid om live contact te leggen met deze groep via de voor hen vertrouwde kanalen, zoals 

wijkcentra en buurthuizen.  
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Het participatieproject heeft op de valreep en met wat aanpassingen doorgang kunnen vinden, 

waardoor we uiteindelijk een geweldige groep van 35 participanten het nieuwe werk van Jef Neve 

hebben kunnen laten uitvoeren, inclusief het daaraan voorafgaande coaching traject.  

 
Locatie en trots   - gerealiseerd 

Wij zetten met het Bachfestival Dordrecht (inter)nationaal op de kaart met een kwalitatief hoogstaand 

cultureel programma. Zo dragen we bij aan de profilering van de regio en de trots van haar bewoners.  

Zowel met het eerste als het tweede weekend hebben hier aan bijgedragen. Voornamelijk het tweede 

weekend (2021) stond in het teken van de regio. Door de keuze van de buitenlocatie op het 

Energieplein hebben we gemerkt dat het festival sowieso veel zichtbaarder is voor de omgeving. Met 

name de programma’s Strijkers aan zet!, Bach & Byrd en the Voyager zetten de regio erg in beeld met 

haar rijkdom aan musici van alle niveaus.  

 

2.2 Beoogde ambities 
 

Publieksontwikkeling  - deels gerealiseerd 

Door het (gratis) livestream weekend in 2020 hebben we een duidelijk ander publiek bereikt dan 

normaal, wat een belangrijk leerpunt opleverde. We wilden zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid 

stellen om weer iets moois te ervaren. Onze partner NTR van Radio 4 heeft een grote rol gespeeld in 

het vergroten van ons bereik, maar juist onze eigen livestream heeft er voor gezorgd dat we echt een 

andere groep mensen hebben bereikt dan bij eerdere edities het geval is geweest. Inmiddels is er 

consensus ontstaan onder artiesten en programmeurs dat je geen gratis content meer moet 

aanbieden aan het publiek, omdat je daarmee uitstraalt dat alles maar gratis is. Toch denken we dat 

we dit medium zullen blijven inzetten om een nieuwe groep bezoekers te kunnen bereiken.  

 
Visual Arts Residency: Juuke Schoorl - niet 
gerealiseerd 

De beoogde residency met Juuke Schoorl hebben we 

niet kunnen realiseren. Door Corona hebben we 

uiteindelijk besloten om deze editie niet met een 

Artist in Residence te werken.  

 
Dordrecht 800 jaar stadsrechten - gerealiseerd 

Bijna alle elementen van het programma The 
Voyager, waarmee we 800 jaar stad in Dordrecht 

wilden vieren, hebben we gerealiseerd. Alleen de 

voorstelling in de wijken heeft door Corona niet 

plaats kunnen vinden.  

 
Europese Samenwerking: Festivallinks - gerealiseerd 

Hoewel we ook hier het programma hebben aan moeten passen, is de Europese samenwerking via 

FestivalLinks gerealiseerd en inmiddels afgerond. Zo is er een programma gemaakt in 2019 met onze 

partner Silence Festival uit Finland. Verder hebben er diverse programmaonderdelen online 

plaatsgevonden. Het was een verbredend en leerzaam project. De artistieke programma uitwisseling 

kon in 2021 helaas geen doorgang vinden. Momenteel zijn we aan het werken aan een spin off van 

het project.  

 

Compositieopdrachten - gerealiseerd 

Alle drie de compositieopdrachten van Anthony Fiumara, Oene van Geel, Jef Neve zijn geschreven en 

hebben geklonken! Ging het stuk van Oene ‘Unknown Home’ al online in première tijdens ons 

festivalweekend in 2020; in 2021 volgden alle live premières.  

Door de mooie registratie van Oene’s werk hebben we geleerd dat een dergelijke registratie een hele 

mooie vorm is om nieuw werk te introduceren bij partners, om de nieuwe compositie vaker te laten 

klinken en om nieuw publiek te bereiken. 
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2.3 Cijfermatig overzicht 
 

2020 
Kijkers online  

Kanalen: Youtube live, zowel op YouTube zelf als op onze eigen site (geïmplementeerd op de 

homepage tijdens het festival) Facebook en NTR website en radio 4. 

Het totaal aantal gekeken minuten via kanalen Bachfestival: 11.880 minuten.  

Bereik van het Facebook bericht met video: 9.960 mensen 

Bereik op Youtube: slechts 346 mensen, maar wel goed voor bijna 130 uur kijktijd. 

 
NTR 

De NTR houdt geen luistercijfers bij van aparte programma’s dus we weten niet precies hoeveel 

mensen Bachfestival Dordrecht hebben beluisterd in 2020. Wel weten we dat de weekcijfers voor 

Radio 4 in de maanden juni en juli van 2020 een bereik van 742.000 mensen hadden (tussen 6.00 uur 

en 24.00 uur). Een schatting op basis van het Nationaal Luisteronderzoek is dat we ongeveer 30.000 

luisteraars hebben gehad voor het Bachfestival. 

 

RTV Dordrecht 

Via RTV Dordrecht zijn er verschillende items gemaakt over het Bachfestival Dordrecht, waaronder 
een mooie special over het geregistreerde concert van Oene van Geel. RTV Dordrecht was zeer 

tevreden over het bereik van deze items. In het kort hebben de verschillende items de volgende 
resultaten opgeleverd: 

Totaal online weergaves Youtube RTV Dort: 2071  
Totaal bereik Facebook 310  

TV Special concert Oene van Geel 110 

 
Festivals for Compassion 
Een van de nieuwe composities tijdens het festival was ‘This Air’ van Calliope Tsoupaki, uitgevoerd 

door Erik Bosgraaf op fluit. Deze compositie werd door (nu al) 50 festivals ten gehore gebracht door 
een keur aan solisten op verschillende instrumenten. Ondertussen hebben meer dan 15.000 mensen 

de compositie bekeken en gehoord, en is de compositie en het initiatief in meer dan 50 publicaties 
(on- en offline) verschenen.  

 

2021 
Dit weekend is het werk van: 

• 93 artiesten 

• 35 participanten 

• 3 componisten 

• 57 medewerkers van podiumbouw, tot catering, tot aankleding, tot camerateam 

• 16 vrijwilligers 

• 34 betrokken partners 

• En nu 100 man publiek per concert 

 
Bereikcijfers live festival: 

• Opening: 68 

• Jef Neve: 72 * 

• Erik Bosgraaf: 25 * 

• Tim Kliphuis: 33 * 

• Bach en Byrd: 50 * 

• Oene van Geel: 50 * 

• Voyager: 100 

Totaal 398 personen 
 

* De avond voorafgaand aan zaterdag 26 juni werd plotsklaps de verplichting testenvoortoegang 
ingevoerd wat resulteerde in veel annuleringen. Diverse concerten zijn daarmee aanzienlijk slechter 

bezocht dan de verkoopstand op 25 juni nog aangaf. 
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9 

 

3. Programma 
 

3.1 Het Programmavoorstel: 2 weekenden 
Na uitbraak van de Coronapandemie legde het Bachfestival Dordrecht de focus op wat nog wél 

mogelijk was, gesplitst in 2 afzonderlijke weekenden: 

Weekend 1 in 2020 

Voornamelijk met Live Streams, maar wel uitvoeringsmogelijkheden voor onze Nederlandse musici en 

uitvoering van nieuwe composities. 

Weekend 2 in 2021 

Met enkele juweeltjes van het programma samengebald in een compact weekend. 

3.2 Weekend 1: 26 en 27 juni 2020: Het Voyager-Virus – Live Stream mini 

Bachfestival 

In de periode van het origineel geplande Bachfestival, met als thema reis, in juni a.s. hebben we 
gekozen voor een weekend vol concerten, poëzie en anekdotes. In deze uitzonderlijke tijd hebben we 
programma’s uit onze originele programmering gekozen die volgens de actuele richtlijnen ontwikkeld 
kunnen worden. Het programma is zo ingericht dat het zowel via Livestream als Live uitgevoerd kan 
worden. Dit omdat we uitgaan van Nederlandse solisten en kleine gezelschappen, ook hebben we 
gekozen voor een grote open ruimte waar afstand van musici en publiek een mogelijkheid is. Twee 
nieuwe werken gaan in première, top artiesten spelen oud en nieuw repertoire en middels verhalen en 
poëzie komen we dichter bij onze favoriete componist J.S. Bach te staan. We geven de actualiteit een 
plek en gaan in gesprek met o.a. musici en culturele organisaties. Op deze manier behouden we onze 
identiteit waar we als Bachfestival trots op zijn, zijn we flexibel en ambitieus om ook in deze roerige 
tijden cultuur een levend geluid te geven en staan we voor onze musici en personeel. In twee dagen 
vertellen we een virtueel muzikaal verhaal waarbij we met componist J.S. Bach van toen, naar nu en 
naar de toekomst reizen. Op afstand komen we heel dichtbij. (uit: alternatief projectplan tgv Corona) 
 
Zaterdag 26 juni 2020 

Vanuit DordtYart in Dordrecht begon het verhaal met een uitzonderlijke reis die Bach te voet maakte 

naar zijn idool Buxtehude. Oude muziek Ensemble Fantasticus nam ons mee in de muzikale wereld 

van Bach en zijn reizen binnen zijn eigen heimat Saksen. Via anekdotes van Bachkenner Frank de 

Munnik kwamen we dichtbij de componist te staan en leerden J.S. Bach kennen als mens. We 

sprongen naar het nu met het Mallet collective. Vijf virtuoze jonge slagwerkers speelden op vijf 

marimba’s samen in het programma Wanderlust, een concert met een eigentijds geluid van de 

klavecimbel concerten, gebaseerd op dit idioom speelden ze een wereldpremière van de 

Nederlandse componiste Anne-Maartje Lemereis. Als Bachfestival gaan we graag op de actualiteit 

in met nieuwe wereldpremières en zien het maatschappelijk belang van kunst juist in deze tijd als 

uiterst relevant. We gingen daarom in gesprek met de sector en nodigden sprekers uit om ons op 

het internet te ontmoeten en openlijk het gesprek met ons 

aan te gaan over de actualiteit en hoe zij zich daarin 

bewegen. We sloten de dag af met een concert van Jörgen 

van Rijen en Camerata RCO met werk van Arvo Pärt en 

J.S. Bach naar eigen bewerkingen van Van Rijen. 

 

Schematisch:  

13u – 13.25u Ensemble Fantasticus 

14u – 14.15u Frank de Munnik 

15u – 15.25u Mallet Collective 

16u – 16.15u Frank de Munnik 

17u – 17.30u Conversatie actualiteit 

20u – 21.00u Jörgen van Rijen 
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Zondag 27 juni 2020 

Op zondag startten we onze virtuele dag vanuit DordtYart met celliste Lidy Blijdorp. Ze speelde een 

cellosuite van Bach in zijn meest pure vorm. De poëzie van Tsead Bruinja nam ons mee naar de 

kracht van taal, samen met de muziek van violiste Pieternel Pils kwam dit als een hoorspel de 

huiskamer in. Totaal door het muziekvirus bezeten is slagwerker en Nederlandse Muziekprijs winnaar 

Dominique Vleeshouwers. Hij liet de rebel in zichzelf los en speelde een programma met eigentijds 

werk waar J.S. Bach aan de basis van iedere creatie stond. De relevantie van de componist J.S. Bach 

komt ook in deze moderne tijden duidelijk naar voren. We gingen ook deze dag in gesprek met de 

sector en nodigden sprekers uit om ons op het internet te ontmoeten en openlijk het gesprek met 

ons aan te gaan over de actualiteit en hoe zij zich daarin bewegen.  Tot slot van ons kleine virtuele 

Bachfestival sloten we af met de wereldpremière van Oene van Geel speciaal gecomponeerd voor 

de orgels van de Grote Kerk. In een prachtige registratie voorafgaand aan het weekend opgenomen in 

de Grote Kerk namen we het publiek mee in het werk van Oene voor alle orgels van de Grote Kerk. 

Een magisch klankspectrum bijgezet 

door de beelden van de krachtige 

persoonlijkheid van de imposante kerk.   

 

Schematisch: 

13u – 13.25u Lidy Blijdorp 

14u – 14.15u Tsead Bruinja 

15u – 15.25u Dominique Vleeshouwers 

16u – 16.15u Tsead Bruinja 

17u – 17.30u Conversatie actualiteit 

20u – 20.45u Oene van Geel 

(registratie vanuit de Grote Kerk) 

  

In het programma hebben we rekening 

gehouden met de (on)mogelijkheden 
van livestreaming. Dit 

vonden wij van groot belang om ook 
op dit vlak goede artistieke kwaliteit te 

kunnen leveren. Daarom 

hebben we gekozen voor een 
‘uitzending’ op vrijdag en een echte 

livestream op zaterdag. 
 

Een tweetal muzikale wereldpremières 

klonken er tijdens dit weekend van 
componisten Oene van 

Geel en Anne Maartje Lemereis. Deze 
composities werkten vanuit het 

gedachtegoed van J.S. Bach en 
waren in opdracht van het Bachfestival 

geschreven. Tevens ging het nieuwe 

werk van Calliope 
Tsoupaki in première. Plus een nieuw 

gedicht van Dichter des Vaderlands 
Tsead Bruinja.  
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De compositie van Van Geel betrof een compositieopdracht van het Bachfestival voor het Bachorgel 

in de Grote Kerk. Dit was de eerste keer dat Van Geel voor orgel heeft geschreven. Omdat ‘de reis 
van het publiek’ een groot onderdeel vormde van de beleving van dit concert, wisten we dat dit zich 

niet (binnen het budget) zou lenen voor een livestream. Daarom hebben we ervoor gekozen om hier 
een registratie van te maken. Deze artistieke benadering, hoewel het natuurlijk niet een live ervaring 

evenaart, opent wel een aantal deuren. De visualisering van het stuk geeft ook een nieuwe dimensie 

aan de compositie en door de wijze waarop het in beeld gebracht is, kan je het stuk echt beleven. 
Hierdoor zien we mogelijkheden voor de toekomst om hier opnieuw invulling aan te geven. 
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Daarnaast is het Bachfestival Dordrecht aangesloten bij een landelijk initiatief waarbij gezelschappen 

zich verenigden. Onder de noemer ‘Festivals for Compassion’ werd een nieuw werk van Componist 
des Vaderlands Calliope Tsoupaki op vele verschillende wijzen uitgevoerd en reisde op deze manier 

de wereld over. Het werk stond in het teken van de Corona crisis waar we als festival mee te maken 
hadden. 

 

Tijdens de livestream, die ook rechtstreeks op Radio4 te volgen was (website en radio) hadden we 
het programma aangepast op een nieuwe vorm die zich zou lenen voor radio, wat zich met name 

uitte in de lengte van de programma’s en de grote variëteit waarin de optredens plaatsvonden. 
Werk van J.S. Bach werd in een pure originele vorm uitgevoerd door oude muziekgezelschap 

Ensemble Fantasticus en Lidy Blijdorp. Tevens werd de muziek van J.S. Bach op reis genomen naar 
het heden door Dominique Vleeshouwers in een jazz arrangement of door het Mallet Collective die 

een versie van de klavecimbel concerten op 5 marimba’s speelden of een programma van Jörgen van 

Rijen en het RCO met een vloeiend in elkaar overgaande mix van Bach en Arvo Part. 
 

Hiernaast zijn we de diepte in gegaan met onze tafelgesprekken waar de actualiteit aan bod kwam. 
Musici, componisten, tekstschrijvers, organisatoren spraken zich uit over de crisis en hun zorgen over 

de toekomst, Minister van OC&W Ingrid van Engelshoven nam plaats aan tafel en probeerde deze 

zorgen te weerleggen. We gingen de breedte in met onze doelgroep: een nieuw gedicht ging in 
première van Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja, die zijn oor ook te luisteren had gelegd bij de 

discriminatie problematiek. Frank de Munnik nam ons mee naar de Voyager, the Golden Record waar 
het belang van het voortbestaan van muziek in de toekomst relevantie kreeg en ons thema Reis voor 

zover we dit nog konden verweven in het programma een richting kreeg. Kortom een breed 
spectrum aan muzikale stromingen, vernieuwende composities, verdiepende context in zowel de 

actualiteit als de historische achtergronden van de composities en een blik op de taal van deze tijd. 

Een samensmelting waar het Bachfestival van houdt en voor staat. 
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3.3 Weekend 2: 25, 26 & 27 juni 2021: The Voyager-reunited –  

Live mini Bachfestival 
In dit weekend voeren we de parels van de originele programmering van 2020 uit. We gaan ervan uit 
dat musici en publiek weer bij elkaar kunnen komen en zetten dan ook de concerten waar de beleving 
en de ontmoeting van publiek en musici centraal. Hierin zijn o.a. onze participatie en community 
concepten een belangrijk gegeven. Het samen musiceren, van zowel profs als amateurs, in het werk 
van J.S. Bach en nieuw hedendaags werk is hierin uitgangspunt. Naast dat we de regio betrokken 
willen houden bij het Bachfestival in ons tussenliggende jaar, willen we ook geen onbedoelde 
concurrentie aangaan met andere festivals die zichzelf verplaatsen naar het jaar 2021. Naast opnieuw 
twee wereldpremières geven we ook jong talent de kans om veel te leren in een masterclass dag. Dit 
weekend vindt voornamelijk plaats in ons festivalhart Schouwburg Kunstmin en het Energiehuis.  (uit: 
alternatief projectplan tgv Corona) 

 

Algemeen:  

Vanwege de Corona maatregelen werd al snel gekozen voor een heus eigen festivalterrein in de 

openlucht op het Energieplein. De programma’s op het buitenpodium verliepen goed. Het geluid was 

goed, de musici voelden zich op hun gemak en het publiek ook. De wethouder heeft gesproken; 

minister van OC&W Ingrid van Engelshoven was aanwezig bij het openingsconcert. 

De musici zijn tot op het laatst toe flexibel gebleven. Enkele aanpassingen in het programma zijn 

gemaakt vanwege de buitenruimte en omdat enkele composities zich echt beter leenden voor een 

binnenruimte. De sfeer op het Energieplein met de festivaltent was goed. Jammer was het dat we 

geen horeca aan kon bieden aan ons publiek vanwege de Corona maatregelen. Ook kleine 

randprogrammering was niet mogelijk vanwege tijdgebrek om dit nog te kunnen realiseren in de 

onzekerheid van deze Coronatijd.  

 

Het publiek was enthousiast over het afwisselende programma; voor iedereen was er wel iets te 

beluisteren. Men kocht zelfs 25 cd’s na het programma van Tim Kliphuis.  

Verrassend was dat de kaartverkoop voor de wat ‘pure Bachprogramma’s’ minder goed werden 

bezocht dan de andere programma’s die een hedendaags/diverser programma hadden. Radio 4 heeft 

hierin nog geholpen door 4 kaarten weg te geven via het programma Passaggio van Lex Bohlmeijer 

en een korte aankondiging in het programma Podium met Diewertje Blok. Met uitzondering van het 

concert van Erik Bosgraaf en Tim Kiphuis waren alle concerten uitverkocht. We zijn enorm blij dat we 

bijna alle originele concerten, zoals bedacht voor de editie 2020, toch hebben kunnen uitvoeren óf dat 

er een passend alternatief was.    
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Openingsconcert met wereldpremière Anthony Fiumara 

Het openingsconcert was een aan elkaar geregen concert waar oud en nieuw naadloos in elkaar 

overliep. Zoals het Bachfestival dat vaak doet om mensen onbewust in aanraking te laten komen met 

oud en nieuw. De première van Fiumara was een werk met als uitgangspunt de voetreis van J.S. Bach 

naar Lubeck waar hij zijn idool Buxtehude bezocht, een reis van 420 km te voet. Dit inspireerde 

Fiumara om Thousand Road-Travel te componeren. De delen waren verschillend van karakter, waarin 

de structuur en harmonie van Bach zijn werk opnieuw is geïnterpreteerd. Het tweede deel was 

bijvoorbeeld een koraal, maar dan helemaal uitgerekt in tutti akkoorden. Opvallend was de mooie 

samenklank van de oude muziek instrumenten van B’Rock  tezamen met het hedendaagse ensemble 

KLANG. Claron McFadden bewoog zich soepel tussen Bach, Cage en Fiumara:  absolute top kwaliteit. 

De werken van KLANG zoals de drie Preludes uit het Wohltempertierte Klavier door Marijn 

gearrangeerd was ook een mooi voorbeeld hoe oude muziek in een nieuwe jas heel aanstekelijk kan 

zijn. KLANG gaat meer van dit soort werk op het programma zetten, iets wat wij natuurlijk graag zien, 

dat ensembles geïnspireerd zijn door de opzet van het Bachfestival Dordrecht en dat meenemen in 

hun ontwikkeling. B’Rock straalde in een Cantate samen met Claron McFadden. Een breed palet aan 

oud en nieuw met cross overs door absolute top musici.  

 
Masterclass Erik Bosgraaf incl. livestream 

De masterclasses van Erik zaten al gauw vol. Naast open inschrijvingen hadden we ook een tweetal 

prijzen uitgedeeld tijdens een regionaal concours. De deelnemers bleven bij elkaar luisteren om van 

elkaar te leren. We hebben ervoor gekozen geen publiek toe te laten bij deze masterclasses vanwege 

alle maatregelen. In plaats daarvan hebben we gekozen voor een livestream. Gezien het late tijdstip 

van dit besluit zijn er marketingtechnisch enkele mogelijkheden onbenut gebleven. De hybride opzet 

vinden we wel interessant om te behouden voor de toekomst, dit was voor ons een belangrijk 

leerpunt hoe we dit beter kunnen aanpakken een volgende editie.  

 
Participatieproject met 35 participanten en 

wereldpremière Jef Neve 

Het participatieproject was een groot succes. Er 

waren veel aanmeldingen van participanten die ook 

trouw de repetities bezochten waardoor het proces 

soepel verliep. De muziek was een uitdaging maar 

voor iedereen uiteindelijk goed speelbaar. Het stuk 

werkte geweldig; de combinatie met accordeon 

vonden de spelers verrassend en een nieuwe 

ervaring.  

Het coachingstraject was door de Corona 

maatregelen passen en meten. We zijn uiteindelijk 

in groepjes van 2 gestart, wat een hele goeie zet 

bleek aangezien er toch alvast begonnen kon 

worden en er veel individuele aandacht aan de 

deelnemers gegeven kon worden. De coaches 

hadden wat creatiever kunnen zijn in hun opzet 

door naast het stuk van Jef Neve ook ander werk in 

te studeren om zo ook te werken aan intonatie en 

samenspel.  

De rest van het programma van het concert was 

kleurrijk en met veel solisten, zoals hobo, viool, 

twee accordeons en zang. Iedere deelnemer is het 

concert gaan beluisteren en heeft hierdoor een rijk 

palet aan barokmuziek tot zich gekregen.  
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Brandenburg! Met internationaal ensemble van Tim Kliphuis 

Het programma Brandenburg was één van de leukste concerten. Een vrolijke mix van stijlen op het 

gedachtegoed van Bach. Van Gipsy tot jazz. Een heel toegankelijk concert; hij vertelde veel over de 

achtergronden van de stukken, alles in een goede balans. De opening van het concert was prachtig 

waar de eerste cello prelude gespeeld werd op Viola d’amore; twee andere stukken waren wat meer 

abstract. Het publiek was enorm 

enthousiast en kocht veel cd’s. We 

hebben direct Tim weten te strikken voor 

het participatie concert van volgende 

editie.  

Dit concert liep niet zo goed in de 

kaartverkoop, wat ons zeer verbaasde 

gezien de titel van het concert, waarin 

Bach-fans zich zeker zouden moeten 

herkennen. Het programma was echter 

niet ‘puur’ Bach wat op zich kan zeggen 

dat het publiek van het Bachfestival 

graag naar de wat uitdagendere 

concerten komt of enkel naar een 

Brandenburg komt als er Bach-

topsolisten zijn die men kent. Iets om 

over na te denken. 

 

 

 

Erik Bosgraaf en ensemble Cordevento (in plaats van Amarcord)   

Erik Bosgraaf koos voor een puur Bach programma met veel eigen bewerkingen. Er is altijd wel een 

programma dat zich enkel op Bach stort met top solisten. Erik is in Dordrecht geliefd maar op dit 

moment verliep de kaartverkoop niet super. Dat verbaasde ons. Het concert was van top niveau en 

weinig op aan te merken. Volgend jaar komt Erik terug in een programma met Amarcord met 

hedendaags componist Bernd Franke die het concert aan elkaar last met muzikale frases. Dit was het 

oorspronkelijke concept zoals we dat ontwikkeld hadden; wellicht heeft het publiek daar meer 

behoefte aan.   
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Community project the Voyager: Bach top 10 uitvoering, DJ Competitie, Livestream en 
samenwerking met Varna Summer Festival. 

Het community project is door Corona eigenlijk niet uitvoerbaar gebleken. Helaas moesten we zoveel 

aanpassen om binnen de Coronamaatregelen te blijven, dat het totale concept in het water is 

gevallen. Het hele workshopgedeelte door de wijken moesten we aanpassen met een online video, 

waardoor we niemand live hebben ontmoet, cruciaal voor een community project. Ook de 

samenwerking met poppodium Bibelot kon niet meer worden ingevuld zoals we dat wilden; geen 

dansende mensen op Trance muziek met Bach.  

De wedstrijd met de Popcentrale hebben we kunnen uitvoeren, maar de uiteindelijke uitvoering op het 

podium met een DJ vanuit Engeland kon vanwege de lockdown niet doorgaan. Achteraf hadden we 

beter de keuze kunnen maken om enkel de top 10 uit te voeren met het New Collegium en de band 

van Govert van der Kolm en daarna het concert te sluiten. De hele prijsuitreiking en de samenwerking 

met Varna was een langdradig onduidelijk geheel. Weer een ervaring rijker. 

 

 

 
 

Live wereldpremière Oene van Geel’s Unknown Home 

Oene zijn première was fantastisch, we hebben lang uitgekeken naar deze live uitvoering die eigenlijk 

voor 2020 op het programma stond. Zijn compositie was een totaal ervaring van een uur waarbij de 

hele akoestiek van de kerk in vele opzichten gebruikt werd. Een kerk met historie kreeg een totaal 

nieuwe interpretatie in klank en beleving. Het KAM orgel was in restauratie dus die konden we niet 

gebruiken maar Oene zijn flexibiliteit is onuitputtelijk dus ook daar hebben we een mouw aan weten 

te passen. Het publiek was in een V opstelling neergezet met uitzicht naar het midden van de kerk 

waardoor zowel visueel als in audio de beste balans te bereiken was met de 1,5 opstelling. Na de 

prachtige registratie die we gemaakt hadden in 2020 was het super om te zien dat het werk zijn 

vleugels kon uitslaan. Beoogd was dat het publiek door de kerk zou lopen, maar dat kon vanwege de 

maatregelen niet. De winnaar van de voorronde van het orgelconcours, Evan Bogerd heeft een mooie 

plek ingenomen tussen alle profs, heel gaaf om te zien.  
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Uitvoering Cor Ardesch met Tudor Four (ipv Anna Enquist en Drechtsteden Bachkoor) 

Het concert met de Tudor Four was de afsluiting van het Bachfestival 2021. Geen grootse uitsmijter 

maar een prachtig sereen, ingetogen concert met missen van Bird en groots orgelwerk zoals de 

Passacaglia. Vanwege een late afzegging van het Drechtsteden Bachkoor en Cor Ardesch vanwege 

Corona hebben we met spoed een ander programma moeten invliegen waar we de stadsorganist Cor 

wilden behouden. We hebben uiteindelijk gekozen voor een programma waar vocaal en orgel elkaar 

afwisselden. De 4 stemmen van de Nederlandse Bachvereniging zijn bij elkaar gekozen en na het 

concert wilden ze met elkaar verder, dus pakte fantastisch uit.  

 

 
Schoolconcerten voor Primair en Voortgezet Onderwijs 

De schoolconcerten waren ook een uitdaging om te organiseren in deze Coronatijden maar toch was 

de animo vanuit scholen niet slecht. De scholen wilden hun leerlingen graag weer wat moois bieden. 

De Classic Express was een succes, de leerlingen vonden het interessant en mooi. De grootste 

meerwaarde vinden we dat de kinderen een echte concertervaring krijgen in plaats van een 

miniconcert in de klas. Dat willen we voor het vervolg in stand houden.  

 
Bach tot he Future 

Bach to the Future was weer een groot succes, dit willen we ook volgende editie weer behouden. 

Never change a winning team. Govert had zijn voorstelling weer een upgrade gegeven met pop 

nummers die nieuw uitgebracht zijn op het gedachtegoed van Bach…zo gaan we met de tijd mee.  

 
Niet gerealiseerd 

• Bachkliniek: verplaatst naar oktober 2021 

• Voorronde orgelconcours 

• Amarcord, alternatief uitgevoerd. 

• Live voorstelling in de wijken voor the Voyager met een Trancefeest  

• Uitvoering met Drechtsteden Bachkoor en Anna Enquist, alternatief uitgevoerd 

 

Een aantal concerten zijn vanwege COVID doorgeschoven naar het najaar of naar editie 2022. De 

Bachkliniek pilot zouden we uitzetten in de zorg maar na een inventarisatie kwamen we erachter dat 

hier echt te weinig animo voor was vanwege de drukte en onzekerheid in de zorginstellingen. We 

hebben besloten dit te verplaatsen naar oktober 2021. Of dit inderdaad door kan gaan heeft opnieuw 

een inventarisatie nodig.  
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De voorronde van het orgelconcours hebben we moeten aflassen. We hebben een uitvoerige werving 

gedaan samen met het Orgelfestival Haarlem maar het aantal aanmeldingen bleek te laag. We hebben 

binnenkort een evaluatie met het Orgelfestival om een volgende keer meer aanmeldingen te krijgen.  

 

Het programma van Erik Bosgraaf samen met Amarcord hebben we moeten verplaatsen naar 

volgende editie, dit omdat we geen risico wilde nemen met buitenlandse musici en een laatste 

moment annulering wilden voorkomen. Dit programma staat gepland voor festivaleditie 2022. Wel is 

een vergelijkbaar programma uitgevoerd in het 2e festivalweekend op 26 juni 2021. 

 

Het Voyager project in het kader van 800 stad was een groots opgezet project met een community 

project door de stad een programma op het buitenpodium met een livestream met Varna Summer 

Festival en een Trancefeest. Helaas hebben we dit niet kunnen realiseren zoals we dit gewenst 

hadden. We moesten zoveel mouwen passen aan allerlei onmogelijkheden dat het uiteindelijke 

resultaat te weinig vlees op de botten had om mensen te raken. Het community project hebben we 

ondervangen met een online film, het Trance feest met een opname zonder live dj’s. Het was beter 

geweest indien we hier een andere beslissing over hadden genomen en alleen het live onderdeel 

hadden uitgevoerd.  

 

De uitvoering met het Drechtsteden Bachkoor kon niet plaatsvinden omdat het koor niet samen kon 

repeteren vanwege COVID. Koren hebben vanwege verspreidingsgevaar het langst niets mogen doen. 

We hebben het uiteindelijk voor elkaar gekregen om last minute een ander programma met Cor 

Ardesch te programmeren. Dit was prachtig.  

 

 
Tot slot 

De presentator van het buitenpodium op 

zaterdagmiddag was geen goede keuze. 

Degene die we wilden vragen was niet 

meer beschikbaar en door tijdgebrek zijn 

we afgegaan op een aanbeveling. Doel 

was om twee werelden samen te 

brengen en te kijken wat dit met zich 

meebracht; het resultaat was 

teleurstellend.  

De lengte van het festival met een 

vrijdagavond, een zaterdag met 4 

programma’s en twee concerten in de 

Grote Kerk was goed.  

 

Het is geweldig dat Radio 4 het 

openingsconcert heeft uitgezonden. En 

natuurlijk dat alle nieuwe werken zoals 

bedacht in première zijn gegaan. 

 
3.4 Educatie:  
De concerten van het Prinses Christina Concours met de Classic Express waren een groot succes. Zes 

groepen van drie basisscholen uit de Dordtse wijk Sterrenburg hebben een concert bezocht in de 

Classic Express. Sommige kinderen zijn ook nog bij een concert geweest en vonden dit een geweldige 

ervaring. 

 

Ook de vijf schoolvoorstellingen Bach to the Future in zowel het Energiehuis als op het Stedelijk 

Dalton Lyceum waren een succes. Scholen waren blij dat we iets organiseerden voor hun leerlingen 

die in deze tijd nergens naartoe konden. Govert van der Kolm had zijn voorstelling weer een update 

gegeven en dit werkte heel goed. De groepen die de voorstellingen bezochten waren vanwege Corona 

kleiner dan normaal.   
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3.5 Pilot : Bachkliniek 
Daarnaast organiseerden we een pilot van de Bachkliniek voor de zorg op 7 oktober 2021. We waren 
genoodzaakt dit te verplaatsen i.v.m. de nog geldende maatregelen in juni. 

 

De Bachkliniek is een intiem 1-op-1 concertconcept wat inspeelt op de emotionele status van de 
bezoeker en daar door middel van de lading van verschillende toonsoorten op in te spelen en mogelijk 

een wending aan te geven, naar gelang de wens van de bezoeker. Als Bachfestival vinden wij dit een 
erg mooi concept en willen we eigenlijk een vertaling maken naar de zorg. Waar mensen wellicht nog 

meer behoefte hebben om gehoord te worden. 
Voor deze pilot hebben we medewerkers van verschillende, zeer uiteenlopende zorginstellingen 

uitgenodigd om dit concept te ervaren en met hen in gesprek te kunnen gaan hoe we dit het beste bij 

de betreffende instelling kunnen implementeren. We zijn ons namelijk zeer bewust van het feit dat 
verschillende zorginstellingen ook verschillende doelgroepen hebben met zeer verschillende 

behoeften, structuren en mogelijkheden. 
 

De dag hebben we opgedeeld in 3 rondes met per ronde 4 medewerkers van instellingen. Na de 

ronde hebben we een nagesprek gehouden met deze medewerkers om hun ervaringen belevingen en 
mogelijkheden voor de betreffende instelling te bespreken. 

Uit deze gesprekken kwamen zeer mooie reacties en enorm enthousiasme voor het implementeren. 
We hebben geleerd dat we in een gedeelde behoefte kunnen voorzien: mensen horen en ze geen 

patiënt/client laten voelen. 
Uit de gesprekken kwamen een aantal overeenkomstige belevingen naar voren: helende werking van 

muziek / we gunnen iedereen zo’n beleving / het is spannend zo 1 op 1. 

 
Alle zorginstellingen waren van mening dat dit in een bepaalde vorm voor hun doelgroep zou kunnen 

werken. We zijn momenteel aan het uitwerken op welke doelgroep we gaan focussen en wat er dan 
specifiek nodig is inhoudelijk dan wel in praktische zin om dit zo goed mogelijk te laten aansluiten. 

 

Een aantal quotes en tips uit onze nagesprekken: 
 

• Medewerker van een psychiatrische instelling: Bijzonder dat er echt naar je wordt geluisterd, 
dat het speciaal voor jou is. Je wordt gezien. Het is een cadeautje. 

 

• Medewerker van inloophuis voor mensen die (voorlopig) genezen zijn van kanker: Mensen bij 
ons hebben veel emoties. Dit kan helend voor ze zijn. 

 
• Buurthuismedewerker: Ik denk aan oudere mensen, middel tegen eenzaamheid, je maakt 

contact, je krijgt persoonlijke aandacht. Je laat iemand toe in je persoonlijke sfeer. Dat vinden 
eenzame mensen vaak moeilijk. 

 

• Medewerker jongerenwerk: Ik heb een groep jongeren die heel spiritueel is, daar zou dit goed 
bij passen. 

 

• Medewerker Nova Tienercollege (Een plek voor jongeren die de overgang van groep 8 naar 

1e/2e klas moeilijk maken): Bach Kliniek is een goede manier om kinderen te leren luisteren 
en op een rustige manier kennis te laten maken met live instrumenten en muziek. 

 

• Medewerker Speciaal onderwijs: Kinderen met ADHD/autisme problematiek. Deze kinderen 
krijgen in hun dagelijks leven weinig ruimte/tijd voor ontspanning. Ze moeten heel veel. Dit 
zou voor hen heel geschikt kunnen zijn omdat ze zich niet in een grote groep hoeven te 
bewegen. 

 
Deze pilot heeft ons niet alleen inzicht gegeven in hoe we dit verder kunnen ontwikkelen, maar ook 

wat het effect is van een dergelijk concept voor de beleving van de bezoeker. De nagesprekken 
hebben wij als zeer waardevol ervaren en willen we ook gaan implementeren voor andere concepten 

in festivaleditie 2022.   
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4. MARKETING 
4.1 Beoogde marketingdoelen (uit alternatief projectplan) 
 
Doelstellingen  
Gezien de goede ontvangst van de nieuwe formule is de stevige ambitie geformuleerd   
het bereik van de betaalde onderdelen ten opzichte van 2018 met 50% te doen groeien.  
● 12.500 bezoekers totaal waarvan 
● 3.500 betalende bezoekers en  
● 2.000 deelnemers participatieprojecten. 
 

4.2 Minifestival 2020 – Online (geschreven najaar 2020) 
De marketing van het Bach festival was dit jaar een beetje een hobbelige weg. Omdat tijdens het 

aankondigen van de algemene lock down de programmabrochure eigenlijk al helemaal klaar was, 

opgemaakt, en klaar om te drukken, zijn er veel middelen, tijd en geld gegaan naar een uiting waar 

we uiteindelijk heel weinig aan hebben gehad. Toen besloten werd een groot deel van het programma 

live uit te zenden op de website en op YouTube en op de kanalen van de radio, schakelden we over 

van een grotendeels print campagne, naar een eigenlijk louter online campagne. Op zich niet een 

groot probleem ware het niet dat de website van het festival wel erg verouderd bleek te zijn en dit 

bracht de nodige problemen met zich mee.  

Om dit enigszins strak te trekken hebben we samen gewerkt met een nieuw bureau (GROTESK) dat 

ervaring had met het implementeren van live stream in websites, ook van andere organisaties. Ook de 

donatie functie, die in het platform moest gebouwd worden, bracht de nodige uitdagingen met zich 

mee omdat de beveiliging van de website zo dusdanig verouderd was dat we geen veilige transacties 

konden garanderen. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen met wat horten en stoten en werd 

eigenlijk meteen besloten dat we voor volgend jaar een compleet nieuwe website gingen bouwen. 

  

Met in gedachte de filosofie: 'een online 

evenement moet je vooral online 

promoten', hebben we dit jaar eigenlijk 

nauwelijks drukwerk laten maken. Alleen 

de kaartkopers van de afgelopen jaren, 

kregen een folder thuis gestuurd met 

daarin de aankondiging van het 

programma, de mededeling dat het online 

zal plaatsvinden en natuurlijk de vraag 

om te komen kijken. Alle overige 

communicatie vond online plaats 

voornamelijk via nieuwsbrieven, 

Facebook, Instagram en een kleine 

hoeveelheid betaalde publiciteit op 

andere websites. Voor de social 

advertenties hebben we samen gewerkt met het bureau Go-E-marketing uit Naarden. Dit bureau heeft 

de advertenties ingericht en de doelgroepen mede bepaald om zo tot een uiteindelijk heel 

bevredigend resultaat te komen.  

  

Het implementeren en goed zichtbaar maken van de live stream was vrij kort op het festival nog een 

behoorlijke uitdaging, met name door de moeilijkheid in afstemming van de kanalen van NTR en het 

Bachfestival Dordrecht. Uiteindelijk vielen de bereikcijfers niet tegen.  

 
Kaartverkoop 

Vanaf 1 juni bleek dat er maximaal 30 personen aanwezig mochten zijn bij concerten en 

theatervoorstellingen. Om ons publiek toch de kans te geven om het festival live en fysiek mee te 

maken, werd besloten om voor twee van de drie blokken tijdens het festival op 27 juni toch kaarten in 

de verkoop te doen. Dit was in een laat stadium. Deze twee blokken met 30 kaarten te verkopen zijn 
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niet uitverkocht geraakt. Dit had voor het grootste gedeelte te maken met de timing. De kaartverkoop 

startte door deze nieuwe versoepeling uiteraard laat. Daarbij komt dat de kaart kopers van vorige 

editie niet op de hoogte konden worden gesteld omdat de folders die zij van ons ontvingen al af 

waren voordat er duidelijk werd dat men ook fysieke kaarten kon kopen. Daarnaast lag de nadruk van 

alle communicatie rond het festival heel erg op het online pushen van de views. Nu terugkijkend zien 

we ook een trend in het gedrag van binnen de hele podiumkunstensector: publiek van theaters en 

concertzalen is bang om te komen. Nationaal zien we dat de sector problemen heeft om haar zalen 

(ondanks de sterk teruggebrachte capaciteit) ‘vol’ te krijgen. Dit is rechtstreeks het effect van het 

virus dat nog altijd rondwaart. 

  
Pers  

De opmaat naar het festival was qua pers erg goed. RTV Dordrecht maakte een grote reportage, 

Marieke Hopman was te gast bij Podium op Radio 4, NRC publiceerde een paginagroot voorverhaal 

over Oene van Geels stuk en AD Dordtenaar schreef ook vooraf een groot artikel over het festival. 

Speerpunt voor volgend jaar wordt het krijgen van recensies voor het festival in grote kranten.  

  

 

4.3 Minifestival 2021 - Live 
  
Doelstellingen: 

De concrete doelstellingen van het festival werden in de aanloop eigenlijk continue bijgesteld. Dit had 

niet te maken met de verwachtingen van de organisatie, of met de middelen die tot onze beschikking 

stonden. Veel meer had dit te maken met het coronabeleid op landelijk en lokaal niveau. Uiteindelijk 

werd besloten om de capaciteit van alle voorstellingen op 100 personen te zetten. Omdat het 

Bachfestival Dordrecht normaal gesproken in de afgelopen edities toch mocht rekenen op 2000 

bezoekers of meer, mocht dat geen probleem opleveren. In de Grote Kerk konden 50 kaarten per 

concert worden verkocht op 1,5 meter, zonder testen voor toegang. 

De laatste concerten op zondag waren heel snel uitverkocht; ook het openingsconcert liep erg goed. 

De twee concerten die erg achterbleven waren 

die van Tim Kliphuis en Erik Bosgraaf. Hoewel dit 

grotere namen zijn, zeker voor het festival, 

bleven deze beide hangen rond de 40 kaarten. 

 

Daarnaast werd een kwalitatieve doelstelling 

behaald, namelijk het meer naar voren brengen 

van het Bachfestival als festival. Niet een 

verzameling concerten in Dordrecht waar je uit 

kunt kiezen, maar een echte leuke 

festivalbeleving. Dit betekende een andere 

manier van communicatie, minder gericht op de 

klassieke muziekliefhebber, en meer gericht op 

publiek dat iets leuks/moois/interessants komt 

ervaren.   

  
Pers 

Vanaf maart 2021 zijn drie persberichten verstuurd en een uitnodiging naar de regionale en landelijke 

pers. Waar we afgelopen jaar nog konden rekenen op interesse van het NRC voor onze nieuwe 

compositie van Oene van Geel, bleef het dit jaar erg lokaal. Wel betekende dit dat we in alle lokale 

kranten en RTV Dordt heel goed zichtbaar waren. AD De Dordtenaar kondigde ons meerdere malen 

aan, en publiceerde een foto tijdens het festival. Dordt Centraal schreef een vrij uitgebreid stuk over 

de aanloop naar het festival, en RTV Dordt publiceerde een uitgebreide reportage van het 

openingsconcert. 
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Online 

Nieuwe website  
In de aanloop van het weekend in 2021 hebben we een nieuwe website laten maken. Om het 

Bachfestival Dordrecht beter te laten aansluiten bij een festivaldoelgroep die ook iets jonger is, zijn we 

in zee gegaan met Bureau Grotesk. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor de communicatie 

uitingen van het Leids Filmfestival en EYE Filmmuseum. 

We hebben in het nieuwe design actief gekozen voor een simpele en niet te uitgebreide 

menustructuur, en een mogelijkheid om direct vanaf onze eigen website kaarten te kunnen bestellen. 

Daarnaast een redelijk flashy uitstraling met fellere kleuren en grotere foto’s. Op deze manier krijg je 

beter gevoel wat het festival is als festival, en komt er iets minder nadruk te liggen op de individuele 

concerten. 

Ook de tone of voice is online veranderd. We leggen minder nadruk op de vele opleidingen, prijzen en 

recitals die musici hebben gegeven. We proberen te benadrukken wat de reden is dat wij deze 

artiesten geprogrammeerd hebben. Waar we vorig jaar nog lang praatten over de vele opnames van 

B’Rock, staat er nu in hun biografie: ‘Naast het heerlijke bier, geweldige kazen (en überhaupt de 

superieure keuken) is B’Rock een van die dingen waardoor je het toch spijtig gaat vinden dat België 

ooit onafhankelijk is geworden.’ Dat maakt het een klein beetje grappig, maar vooral staan we als 

festival voor onze artiesten. Wij maken deze keuze, en wij zeggen dat ze goed zijn, niet vanwege 

prijzen, lof in de pers, of opleiding, maar gewoon omdat wij ze geweldig vinden. 

 

Socials 

Deze lijn werd en wordt doorgezet op de social media. Hoewel het 

festival nog steeds maar een geringe schare aan online fans heeft, 

zien we deze wel ieder jaar groeien. Ook is het opvallend dat dit jaar, 

ondanks dat vorig jaar compleet online was, er meer reacties komen 

op de online uitingen. Dat heeft deels te maken met het feit dat we 

dit jaar veel hebben gedeeld op Facebook groepen over orgel en 

klassieke muziek. 

Net als vorig jaar werd er een uitgebreide online promotie ingezet. Dit 

resulteerde in indrukwekkende bereikcijfers op Facebook en 

Instagram, en in de aanloop naar het festival grote bezoekersstromen 

naar onze website. In de periode tussen 1 juni en 30 juni konden we 

rekenen op 4.200 online bezoekers. Dat is meer dan vorig jaar, terwijl 

het festival toen compleet online plaatsvond (NB. Dit heeft ook te 

maken met het feit dat we streamden op Facebook en YouTube). 

Het bereik op Facebook, deels organisch; deels betaald, was van 1 

juni tot en met 18 juli 68.814, waarbij een duidelijke piek te zien was 

tussen half juni en het einde van het festival. 

  
Google Ad Grands 

Dit jaar werkten we voor het eerste met Google Ad Grands. In het 

kort betekent dit dat je woorden kunt ‘kopen’ bij Google zodat je hoger in de zoekresultaten komt. In 

de praktijk heeft dit voor ons niet heel veel opgeleverd, want mensen die op zoek zijn naar ons 

festival, komen doorgaans wel op de plek van bestemming. Voor de bekendheid van het festival is het 

wel belangrijk, omdat geïnteresseerden in Bach of hedendaagse muziek, nu ook een grotere kans 

hebben om op onze website te belanden. 

  
Kaartverkoop – de praktische kant 

Voor de kaartverkoop werkten we dit jaar exclusief samen met Klassieke Muziek. Kunstmin werkt als 

partner niet mee met het festival. Vanwege de hobbelige weg naar het festival toe moesten we met 

Klassieke Muziek meerdere keren kaartkopers informeren over veranderde coronaregels. Dit 

betekende dat bezoekers die vroeg een kaartje hebben gekocht soms tot wel drie extra 

serviceberichten hebben gekregen (we kunnen echt doorgaan, we hoeven zaterdag en zondag niet te 

testen voor toegang, we moeten toch testen voor toegang). Dit resulteerde in een vrij grote teruggaaf 

van kaarten. Voor het openingsconcert hebben we 22 van de 100 kaarten retour gekregen. 
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Citybranding – fysieke aanwezigheid in de stad 

Een groot voordeel van het organiseren van een festival in de open lucht was dat het Bachfestival 

Dordrecht heel duidelijk in de stad zichtbaar was. Mensen zagen ons groots op het Energieplein staan 

met een prachtige tent, waar dat normaal gesproken ‘slechts’ met een banner naast een kerk of 

andere binnenlocatie zichtbaar is. Het gaf ook een duidelijk festival gevoel waardoor een andere 

doelgroep nieuwsgierig werd naar wat we aan het doen waren.  We overwegen om een buitenpodium 

mee te nemen in de opzet van het volgende Bachfestival.  

 
 

4.4 Publieksonderzoek 
Voor het festival in 2020 hebben we een korte evaluatie gestuurd naar online bezoekers. Omdat 
mensen niet verplicht waren kaarten te kopen voor het festival, waren we aangewezen op de online 

kanalen (YouTube, Facebook en onze nieuwsbrief). Dit betekent dat we onze bezoekers niet gericht 

hebben kunnen vragen, maar met hagel moesten schieten. De respons is dan ook niet hoog geweest 
(slechts 23 ingevulde enquêtes), maar het geeft ons een algemeen beeld van de waardering van het 

festival en de live stream. Gemiddeld waardeerden onze bezoekers de artistieke kwaliteit van het 
festival met 4 van 5 sterren en vond men de streaming connectie (kwaliteit van het beeld en geluid 

enz) een 3.8 waard. Verder was het opvallend dat 100% van de ondervraagden wel zouden willen 
betalen voor een online event zoals dit.  

 

Vanwege de onzekerheid over het doorgaan van het festival in 2021 zijn er geen plannen 
uitgevoerd om grootschalig te enquêteren op het festival 2021. Aan de ene kant was de hectiek in de 

weken naar aanloop naar het festival te groot. Aan de andere kant werd er zo veel gecommuniceerd 
met bezoekers over wel/niet doorgaan, en wel/niet testen, dat het niet goed voelde om daarna een 

normale enquête te sturen. Wel hebben we veel reacties gehad van bezoekers, niet in de laatste 

plaats omdat er een dag vooraf nog werd afgekondigd dat er toch getest moest worden voor de 
zaterdag. Deze reacties kwamen via de mail (vaak niet zo positief), of via de telefoon (vaak met een 

hart onder de riem). Vooral onze partner Klassiekemuziek.nl heeft heel veel reacties gekregen van 
bezoekers over de late maatregelen. 
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5. ORGANISATIE & SAMENWERKING 
 

5.1 Organisatie 
Voor festivalweekend 2020 was voor ons het 

allerbelangrijkste signaal naar publiek, partners en 

artiesten dat we hoe dan ook zouden doorgaan. We 

wilden zoveel mogelijk mensen een hart onder de riem 

steken en troost bieden middels ons programma voor de 

situatie waar we allen in zaten. Voor festivalweekend 2021 

wilden we vooral weer live klinken. Iedereen had al zo 

lang weer thuis gezeten, zo weinig was er mogelijk en zo 

zwaar had de sector het. Dus al snel hadden wij de 

beslissing gemaakt dat we door zouden gaan totdat we 

definitief zouden horen dat we niet door mochten: of er 

nou 10 of 100 mensen bij aanwezig mochten zijn, we 

wilden mensen weer die live ervaring van muziek bieden.  

 

Wij gingen er in april 2020 van uit dat de grootste kans om dit te realiseren een buitenpodium was, 

immers via die weg is het gemakkelijkst om goed geventileerd en met afstand een zo’n groot mogelijk 

publiek te kunnen bedienen. Het bleek echter in aanloop dat de voorkeur in het Coronabeleid werd 

gegeven om theaters te openen en niet de festivals. Dus bleef het voor ons tot heel kort voor het 

festival spannend hoe het festival er in 2021 uit zou zien. In goed overleg met de gemeente kregen 

we drie weken voor aanvang uitsluitsel dat het festival in onze opzet door kon gaan voor 100 mensen 

per concert op een afgesloten terrein en met testenvoortoegang. Deze laatste vereiste leek (omdat we 

als festival precies op een datum van versoepeling van de maatregelen vielen) voor verschillende 

dagen anders te zijn, maar de avond voorafgaand aan de start van het festival werd alsnog besloten 

dat wij toch het hele publiek voor álle festival concerten moesten laten testen. Dit leverde veel stress 

bij publiek en organisatie op, niet in de laatste plaats omdat de organisatie van testenvoortoegang 

nog niet was toegerust op het snel leveren van testresultaten, met zelfs storingen in het systeem. 

 

Als festival hebben wij de afgelopen periode onze verantwoordelijkheid genomen en voornamelijk 

gewerkt met zelfstandige musici en ondernemers. Deze groep heeft het tijdens Corona heel zwaar te 

verduren gehad, waardoor de opdracht bij het Bachfestival een absolute uitkomst was.  

 
5.2 Partners 
De Coronacrisis heeft ook goede dingen met zich meegebracht. Dit betreft onder andere de 

samenwerking en empathie onder collega festivals. We hebben sinds de uitbraak veel nauwer contact 

met festivals en er vindt afstemming plaats tussen deze partijen hoe om te gaan met een grote 

diversiteit aan beleidsmatige en praktische zaken. Ook al zijn dit niet onze directe partners in de 

uitvoering van het festival, dit heeft wel in zeer positieve zin bijgedragen aan begrip en waardering en 

het doorgaan van verschillende mooie festivals in Nederland. Onze samenwerkingspartners zijn ook 

van groot belang geweest in de realisatie van ons festival. Onze dank gaat uit naar onze partners: 

NTR Radio 4, Gemeente Dordrecht, Classic Young Masters en het Prinses Christina Concours, Stichting 

Stedenband Dordrecht Varna, Varna Summer Music Festival, Silverlining Agency, Popcentrale, UBeat 

Academy, Bibelot, Tromp Percussion, FestivalLinks en Govert van der Kolm.  
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6. FINANCIËN 
Gezien de lastige omstandigheden en de continue wijzigingen waarmee wij te maken hadden bij de 

realisatie van de twee weekenden Bachfestival, zijn we trots dat we het alternatieve programma 

grotendeels conform de begroting hebben kunnen realiseren.  De belangrijkste wijzigingen op een rij: 

 

6.1 LASTEN 
Programmatisch hebben we moeten afzien van de internationale gezelschappen. Daarnaast hebben 

we een aantal programma’s moeten doorschuiven naar een volgende editie van het festival in verband 

met de praktische uitvoerbaarheid ervan in Coronatijd. Ook het programmaonderdeel  in 

samenwerking met Schouwburg Kunstmin is helaas komen te vervallen. Het project in de wijken is 

digitaal en online gerealiseerd, net als de internationale uitwisseling in ons community project ‘the 

Voyager’.  

 

De personele lasten zijn over het algemeen hoger uitgevallen dan voorzien, voornamelijk om 

telkens opnieuw oplossingen te bedenken om toch nog iets te kunnen realiseren in Coronatijd. Ook 

moesten we niet 1 maar in 2 jaren een festival zien op te bouwen, al met al een stevige verhoging 

van de hoeveelheid werk.  

 

Maar ook het festivalterrein bleek uiteindelijk in praktische zin minder geschikt dan voorzien, 

waardoor extra kosten gemaakt moesten worden voor praktische voorzieningen en ook meer 

mankracht nodig was om het allemaal mogelijk te maken.  

 

Er zijn behoorlijk wat kosten gemaakt bij de marketing voor zaken die later herzien moesten worden 

omdat het programma van het festival wijzigde. Het magazine voor het originele festival was 

bijvoorbeeld nagenoeg af in maart 2020 en kon helaas niet gebruikt worden. Door de korte aanloop 

en veranderende Coronamaatregelen was het moeilijk om een goede marketingcampagne op te 

zetten. We wisten pas 3 weken voor festival dat we door mochten en toen nog niet eens precies in 

welke vorm dat zou mogen.  

 

6.2 BATEN 
Door de aanzienlijk verkleinde capaciteit van 

het festival ten gevolgen van de 

Coronamaatregelen, hebben wij sterk lagere 

opbrengsten uit kaartverkoop. Extra 

vervelend was de last-minute verplichting om 

op 26 juni 2021 alsnog te moeten werken met 

testenvoortoegang. Dit leverde veel 

annuleringen op.  

 

Het grootste deel onze sponsors heeft ons 

blijvend gesteund in de organisatie van het 

festival, al waren er ook wat afmeldingen.  

 

Van overheden ontvingen wij ruime steun. Met name de Coronasteun die wij van het Rijk ontvingen 

via het Fonds Podiumkunsten maakte een belangrijk verschil. Wij waren hiermee in staat om diverse 

zzp’ers in de sector te steunen, maar ook om nieuwe projecten voor het volgende festival alvast in 

gang te zetten. Daarbij konden wij rekenen op zowel coulance van het Fonds Podiumkunsten als een 

bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Ook hielp de gemeente Dordrecht ons om de enkele 

exceptionele kosten ten gevolge van Corona te dekken. Al deze hulp en flexibiliteit werd en wordt zeer 

gewaardeerd. 

 

Alle fondsen zijn ons in deze moeilijk tijd blijven steunen. Hiervoor zijn wij veel dank verschuldigd.  


