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Voorwoord 

 
 
Oorkaan maakt muziekvoorstellingen voor kinderen. De geschiedenis van Oorkaan begon ongeveer twaalf jaar geleden toen 
het initiatief genomen werd om jeugdmuziekproducties te gaan maken, niet vanuit een vrome wens of wereldvreemde 
ambitie, maar vanuit de concrete vraag van landelijke concertpodia. Zo bestaat er van nature een hechte relatie met grote 
landelijke podia die tot op de dag van vandaag onze vaste afnemers zijn. En er volgden vele andere podia. Hun behoefte aan 
jeugdmuziekproducties leidde tot de oprichting van Productiehuis Jeugdconcerten. In 2009 fuseerde Productiehuis 
Jeugdconcerten met Werkplaats Oorproeven tot Oorkaan. Beide instellingen waren in de periode 2005-2008 separaat 
opgenomen in het kunstenplan van het ministerie van OCW.  
 
In 2008 stelde de Raad voor Cultuur dat de muzieksector baat zou hebben bij een vernieuwingsimpuls op het terrein van de 
jeugdmuziek. De Raad adviseerde Oorkaan als productiehuis die impuls te laten geven. De toenmalige minister onderschreef 
dat advies en nam Oorkaan voor de periode 2009-2012 met deze taak op in de BIS onder de noemer productiehuizen. 
 
In ons beleidsplan 2009-2012 formuleerden wij de volgende ambities: het verder ontwikkelen van de producties, de start van 
Werkplaats Oorproeven, de start van het educatieprogramma Oorsprong en de start van Foorum. Met deze nieuwe 
activiteiten streefden wij naar een hogere artistieke kwaliteit van de producties, meer voorstellingen, een educatief 
programma, een groter en breder publieksbereik, en de ontwikkeling van de jeugdmuziek tot een volwaardig genre binnen de 
podiumkunsten.  
 
Eind 2011 heeft Oorkaan deze ambities voor een groot deel gerealiseerd en kunnen we vaststellen dat de fusie van 
Productiehuis Jeugdconcerten en Werkplaats Oorproeven een geslaagde operatie was: het gaat goed met Oorkaan. Oorkaan 
koestert de ambitie hét centrum voor jeugdmuziek in Nederland te worden, en inmiddels zijn we daarmee aardig op weg. Die 
ambitie willen we in de periode 2013-2016 waarmaken en bestendigen. 
 
Helaas heeft het ministerie van OCW besloten de subsidierelatie met de productiehuizen per 1 januari 2013 te beëindigen; 
dat voornemen betreft ook Oorkaan. Daarmee dreigt niet alleen Oorkaan te verdwijnen, maar ook het genre jeugdmuziek. 
Wij willen alles op alles zetten om dat te voorkomen en hopen van harte dat het Fonds voor de Podiumkunsten bereid is ons 
daarin te steunen. Opdat het nog prille genre jeugdmuziek zich verder kan ontwikkelen en heel veel kinderen in aanraking 
kunnen blijven komen met de kracht van levende muziek.   
 
 
 
Stichting Oorkaan 
Kees Dijk voorzitter 
Jessica de Heer artistiek directeur 
Agnes Bolwiender zakelijk leider 
 
Amsterdam, februari 2012 
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A – Algemeen inhoudelijk plan 

 

1.Typering organisatie 
 

Missie en doel 
Oorkaan is de enige organisatie in Nederland die zich exclusief toelegt op het maken van muziekvoorstellingen voor kinderen. 
Wij zijn de ontwikkelaars van het genre jeugdmuziek en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de pluriformiteit van de 
podiumkunsten.  
 
Kinderen komen nog steeds maar mondjesmaat in aanraking met levende muziek. Dat is jammer, want muziek is onmisbaar 
voor de gezonde ontwikkeling van jonge mensen: luisteren en musiceren zijn van grote invloed op hun cognitieve en 
emotionele ontwikkeling. Ze worden er slimmer en socialer van, en ontdekken hun eigen talenten.  
 
Het is dan ook onze missie en hoofddoel om kinderen op een even indringende als plezierige manier in contact brengen met 
live uitgevoerde kwaliteitsmuziek. Alle activiteiten van Oorkaan zijn daarop gericht en in die zin ondeelbaar: artistieke 
kwaliteit van de muziekvoorstellingen, verantwoorde educatie en professionele talentontwikkeling staan allemaal ten dienste 
van dat doel. 
 
Kinderen zijn van nature enthousiast voor muziek. Oorkaan biedt een kennismaking met  kwaliteitsmuziek in allerlei soorten 
en genres, gepresenteerd in prikkelend speelse, theatrale vormen. Oorkaan maakt het kinderbrein een graadje extra gevoelig 
voor schoonheid, kwaliteit en verrassing. Om dat te kunnen doen is het enthousiasmeren van ouders en opvoeders, evenals 
van leerkrachten, directeuren en bestuurders van groot belang: zij zijn voor ons belangrijke intermediairs bij het bereiken van 
de kinderen. En we brengen musici, ensembles en orkesten samen met toegewijde regisseurs en andere (podium)kunstenaars 
om muziekvoorstellingen voor kinderen te bedenken en uitvoeren. Oorkaan brengt deze groepen bij elkaar, luistert goed naar 
wensen en behoeften, maakt muziekvoorstellingen, bevordert onderzoek, initieert experimenten en ontwikkelt lesmateriaal. 
Zo groeit onder kinderen en hun opvoeders het besef dat alle goede muziek de moeite van het beluisteren waard is. En onder 
musici en programmeurs de overtuiging dat kwaliteitsmuziek en kinderen elkaar niet in de weg staan.  
 
Voor musici, orkesten en ensembles is het maken van muziekvoorstellingen voor kinderen geen sinecure. Kinderen boeien 
met en winnen voor muziek is een kunst op zich. Oorkaan verstaat die kunst. Wij brengen makers en spelers samen, en 
bieden hen de gelegenheid het terrein van de jeugdmuziek te ontginnen. Oorkaan voorziet door zijn muzikaal diverse en 
kwalitatief hoogstaande aanbod in een grote vraag van zowel het vrije als het educatieve circuit. 
 
Aan het einde van de periode 2013-2016 zullen er weer duizenden kinderen meer ‘geïnfecteerd’ zijn met een ongevaarlijk 
maar onuitroeibaar muziekvirusje. 
 

Kernactiviteiten 
Oorkaan maakt voorstellingen voor kinderen waarin muziek het uitgangspunt is en centraal staat; levende muziek in al zijn 
verscheidenheid: oud, klassiek, romantisch, hedendaags, jazz, wereldmuziek, instrumentaal en vocaal. Dat is onze 
kernactiviteit. En omdat beluisteren en beoefenen van muziek elkaar versterken, bieden wij daarbij een uitgebreid 
educatieprogramma aan.  
 

2. Artistieke visie en signatuur  
Muziek is een verhaal in klanken, meer of minder abstract. Oorkaan schept een combinatie van inhoud, context en omgeving 
die kinderen toegang geeft tot dat klinkende verhaal, zodat ze ervan kunnen genieten. Zo biedt Oorkaan binnen de muziek de 
mix van activiteiten die in andere disciplines het terrein is van het jeugdtheater en de jeugddans. Ook daar klinkt vaak muziek, 
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maar bij Oorkaan dient de muziek niet het verhaal, zij ís het verhaal; onze visueel-theatrale aankleding van de muziek is een 
dankbaar middel om de betekenis ervan voor kinderen toegankelijk en begrijpelijk te maken.  
 
Kwaliteit is de moeder van de overtuigingskracht. Daarom werkt Oorkaan met (doorgewinterde en aanstormende) topmusici, 
met vooraanstaande ensembles, orkesten, regisseurs en andere (podium)kunstenaars, die in staat zijn de essentie van 
volwassen muziek voor kinderen invoelbaar en begrijpelijk te maken. Diversiteit is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Voor 
onze voorstellingen brengen we steeds weer nieuwe musici en makers samen. Daarbij kunnen alle genres en soorten muziek 
de revue passeren, van stokoude tot fonkelnieuwe muziek, van jazz tot romantisch repertoire, van Nederlandse muziek tot 
muziek uit alle windstreken. Dat maakt elke muziekvoorstelling anders. 
 
Jeugdmuziek is een pril genre dat nog nauwelijks traditie kent. Musici en makers hebben daarom vaak nog niet de ervaring en 
expertise om dat muzikale verhaal aan kinderen over te brengen. Daarom bieden we (jonge) musici en makers de gelegenheid 
te experimenteren met jeugdmuziek in Werkplaats Oorproeven, die daarmee fungeert als kweekvijver voor de producties van 
Oorkaan en voor die van andere organisaties. Dankzij de werkplaats verbetert de artistieke kwaliteit van de producties 
voortdurend (zie ook paragraaf 6). 
 
Oorkaan maakte in de periode 2009-2011 jaarlijks gemiddeld vier nieuwe producties, naast vijf à zes reprises of prolongaties. 
In 2011 organiseerden we in totaal 217 uitvoeringen in Nederland en het buitenland (groei van 70% t.o.v. 2008), we bereikten 
daarmee 38.008 kleine en grote bezoekers (groei van 21% t.o.v. 2008). In 2012 verwachten we een vergelijkbaar aantal 
voorstellingen en bezoekers te realiseren. We maakten coproducties met zes ensembles en theatergroepen, waaronder 
Calefax en Orkater, en werkten samen met zeer uiteenlopende ensembles waaronder Trio Suleika en Holland Baroque 
Society, Zapp Strijkkwartet en New Niks Jazzkwartet, en zigeunermuziekensemble Csókolom. Voor de regie stond een select 
gezelschap van vijftien zowel jonge als ervaren regisseurs garant. En in 2011 introduceerden we muziekgame Oorkania, een 
interactieve game voor kinderen vanaf 6 jaar waarin ze spelenderwijs kennismaken met allerlei soorten muziek en zelf kunnen 
componeren (www.oorkania.nl). 
 
De producties Trommelvuur, Muziekfabriek, De Verb(l)azing, Wie temt de koning? en De Suleika’s en het Mysterie van de 
Gevoelige Snaar noemen we hier met name, omdat daarin ons credo optimaal tot uitdrukking komt: de muziek en de musici 
zijn het artistieke uitgangspunt van de voorstelling. 
 

Ambities 2013 - 2016 

Plannen 2013-2014 
Voor 2013 staan vijf nieuwe kleinschalige muziekproducties (waarvan twee coproducties) op stapel, twee reprises en vier 
prolongaties. Die producties worden gepresenteerd in het middencircuit, als vrije voorstelling en als schoolvoorstelling met 
educatieprogramma. In 2013 presenteren we de derde aflevering van ons tweejaarlijks festival Oorkaan op komst! waarmee 
we in 2009 van start gingen. Ook voor 2014 staan vijf nieuwe producties (waarvan drie coproducties) op het programma, 
evenals twee reprises en vijf prolongaties. In 2014 maken we onze eerste muziekvoorstelling voor de grote zaal en zetten 
daarmee een eerste stap in de richting van een nieuwe ambitie: in samenwerking met ensembles, orkesten en gezelschappen 
ook grootschalige muziekproducties maken. In de zomer van 2014 willen we een project presenteren, waarin professionele 
(podium)kunstenaars samen met kinderen een muziekvoorstelling maken. Tot slot streven we ernaar in Werkplaats 
Oorproeven jaarlijks zes werkplaatstrajecten aan te bieden. In sectie B vindt u een gedetailleerde beschrijving van de plannen. 

Plannen 2015-2016 
In 2015 en 2016 zetten we het ingezette artistiek beleid voort met eigen producties en coproducties met ensembles en 
orkesten. We maken gemiddeld 4 nieuwe kleinschalige muziekproducties per jaar, waaronder een nieuwe coproductie met 
Calefax en een coproductie met Orkater. Daarnaast brengen we zo’n 4 reprises en spelen we een groot aantal producties 
door. We maken één of twee producties voor de grote zaal met het Koninklijk Concertgebouworkest en/of Het Brabants 
Orkest. In 2015 hopen we de vierde aflevering van ons festival Oorkaan op komst! te kunnen realiseren. 
 

3. Plaats in het veld en bijdrage aan pluriformiteit 
In tegenstelling tot het jeugdtheater en de jeugddans kent de jeugdmuziek in Nederland nog maar een korte traditie. Met de 
ontwikkeling en productie van jeugdmuziek levert Oorkaan een bijdrage aan de pluriformiteit van de (jeugd)podiumkunsten. 
 
Oorkaan onderscheidt zich met zijn muziekproducties door een combinatie van kwaliteit, oorspronkelijkheid en 
toegankelijkheid. Door de continuïteit en diversiteit van zijn aanbod onderscheidt Oorkaan zich van orkesten en ensembles 
die op incidentele basis jeugdmuziek aanbieden, gewoonlijk in een enkel genre. Omdat Oorkaan in de afgelopen jaren op het 
gebied van jeugdmuziek een stevige expertise en reputatie heeft opgebouwd, zoeken orkesten, kleine en grote ensembles, 
podia, kunsteducatiekoepels, conservatoria en andere instellingen samenwerking met ons. 
 
Nu Oorkaan in Nederland stevig is verankerd, gaan we ons de komende jaren intensiever op het buitenland richten. Oorkaan 
trekt met zijn specifieke aanpak internationaal volop de aandacht, zoals bijvoorbeeld bleek tijdens expert meetings op het 
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Utrechtse Tweetaktfestival en de Dutch Classical Music Meeting in Amsterdam. Onze producties staan regelmatig in het 
buitenland, met name in België, Luxemburg en Duitsland. Inmiddels werkt Oorkaan nauw samen met de Philharmonie in 
Luxemburg waarmee we in de toekomst ook gaan coproduceren. Daarnaast is er belangstelling getoond vanuit Duitsland, 
Oostenrijk, Noorwegen en de Verenigde Staten. In de periode 2013-2016 zullen we meer in het buitenland spelen, vooral met 
onze kleinschalige producties die (vrijwel) zonder woorden zijn. Daarnaast zullen we vaker acte de présence geven op 
internationale bijeenkomsten over jeugdpodiumkunsten. 
 

Samenwerkingsverbanden 
De samenwerkingsverbanden met (concert)zalen, orkesten en ensembles, kunsteducatieorganisaties, conservatoria en 
(muziek)scholen in heel Nederland leverden Oorkaan een schat aan ervaringen en inzichten op, die aan de basis liggen van het 
beleid voor de periode 2013-2016. Dat is gestoeld op twee voornemens: 

 Hechtere samenwerking met orkesten, ensembles en podia, teneinde gezamenlijk een uitgebalanceerd en 
kwalitatief hoogstaand aanbod te ontwikkelen.  

 Intensivering van de samenwerking met kunsteducatiekoepels teneinde ons aanbod nog beter af te stemmen op de 
vraag vanuit het onderwijs. 

 Nauwere samenwerking met conservatoria op het gebied van talent- en genreontwikkeling. 
 
Oorkaan concentreert zich hierbij op instellingen in de regio’s Amsterdam en omgeving (standplaats), Brabant en Utrecht 
(stad en provincie), waarmee reeds samenwerkingsverbanden bestaan. 

 Het Concertgebouw: presentatie van vrije voorstellingen en een gezamenlijke productie voor de grote zaal. 

 Koninklijk Concertgebouworkest: coproductie voor de grote zaal en een werkplaatstraject voor jonge 
talentvolle musici. 

 Muziekschool Amsterdam / Muziekgebouw aan ’t IJ: gezamenlijke ontwikkeling van muziekvoorstellingen en 
muziekeducatie in het primair onderwijs. 

 Orkater: coproductie van muziekvoorstellingen en samenwerking op het gebied van talentontwikkeling. 

 Amuze: als lid bijdrage aan het gemeentelijk beleid om muziek terug te brengen in het primair onderwijs. 

 Muziekcentrum Zuid-Kennemerland / Muzieklab / Philharmonie Haarlem: gezamenlijk 
muziekeducatieproject. Het Brabants Orkest / Kunstbalie:  jaarlijks een gezamenlijke muziekvoorstelling 
produceren.  

 Muzieklab Brabant / de Toonzaal Den Bosch: ontwikkelen van muziekvoorstellingen voor kinderen met een 
verstandelijke handicap en voor jongeren van 12-14 jaar. 

 Muziekcentrum Vredenburg / Kunst Centraal / Utrechts Centrum voor de Kunsten: presentatie van vrije 
voorstellingen, samenwerking op het gebied van  schoolvoorstellingen en educatieprogramma’s. 

 Muziekcentrum van de Omroep: samenwerking met de educatieafdeling bij realisatie van voorstellingen en 
workshops. 

 

4. Ondernemerschap 
In het hiernavolgende hebben we ons beleid op het gebied van marketing en financiering in een vierjarig perspectief (2013 – 
2016) geplaatst.   
 

4a. Publiek en marketing 
Tot nu toe maakte Oorkaan zijn muziekvoorstellingen voor kinderen van circa 6 tot 10 jaar, in de toekomst gaan we ons ook 
richten op jongere kinderen (kleuters) en kinderen tot 12 jaar. Oorkaan is er bovendien voor de (groot)ouders, leerkrachten 
en verzorgers. Omdat volwassenen beslissen of kinderen naar onze voorstellingen komen, vormen zij voor ons een belangrijke 
doelgroep. Onze directe afnemers (klanten) zijn de podia en de kunsteducatieinstellingen, zij verzorgen de publiekswerving en 
de afzet van onze voorstellingen. Via hen ontvangen wij informatie over de aantallen bezoekers en deelnemers, en over de 
(steevast hoge) waardering voor onze activiteiten. Met de zalen hebben wij een gedeeld belang waar het gaat om de binding 
met bestaand publiek en het zoeken naar nieuw publiek.  
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Voornemens 
Oorkaan handhaaft voor de periode 2013-2016 zijn sinds 2009 gevoerde marketing- en communicatiebeleid dat 
onverminderd gericht blijft op: 

 Meer voorstellingen verkopen. We streven naar een toename met 29% van het aantal  voorstellingen in 2016 (t.o.v. 
2011). 

 Vergroting van het publieksbereik. Het publiek groeide met 21% van 31.375 bezoekers in 2008 naar 38.008 in 2011. 
We streven ernaar in 2016 zo’n 63.840 bezoekers te verwelkomen.  

 Vergroting van de eigen achterban.  

 Vergroting van de naamsbekendheid. 
 
De tabel hieronder toont de publieksaantallen 2009-2016 (gerealiseerd en prognose). 
 

Publieksbereik 2009-2016                                                                           

 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 

Totaal reguliere uitvoeringen 20769 22521 22536 24390 29900 21640 36040 

Totaal schoolvoorstellingen 10182 13605 14531 15350 19725 34400 27800 

TOTAAL BEZOEKERS 30951 36126 38008 39740 49625 56040 63840 
        

Lessen/workshops deelnemers 52 987 2996 2500 2760 3450 3450 

Docentenworkshops deelnemers 0 0 186 165 247 330 330 

TOTAAL DEELNEMERS 52 987 3750 2665 3007 3750 3750 

Marktpositie 
Er is in Nederland een groeiende belangstelling voor het genre jeugdmuziek (naast het al langer bestaande 
jeugdmuziektheater). Oorkaan neemt een bijzondere positie in het palet van de podiumkunsten in en is ‘marktleider’ in dit 
prille gebied. We bieden hoge kwaliteit en een grote verscheidenheid aan producties en genieten hierdoor het vertrouwen 
van  onze afnemers. Ook orkesten en ensembles begeven zich gelukkig steeds meer op de markt van jeugdmuziek. De 
concurrentie wordt hierdoor vergroot, maar zij kunnen niet de diversiteit en de continuïteit garanderen die Oorkaan wel 
biedt. Door bovendien pro-actief samenwerking te zoeken met deze gezelschappen worden onze concurrenten partners en 
kunnen we onze afzet en ons publieksbereik op peil houden en zelfs hopelijk vergroten.  
 
De tabel hieronder toont het aantal voorstellingen (gerealiseerd en prognose). 
 

Aantal uitvoeringen 

 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 

Totaal reguliere uitvoeringen 126 119 124 131 124 162 152 

Totaal schoolvoorstellingen 65 80 93 77 103 126 131 

TOTAAL VOORSTELLINGEN 191 199 217 208 227 288 283 

Speellocaties en spreiding  
Tussen Oorkaan en de grote concertzalen bestaat een stevige band. Daarnaast spelen 
wij in grote en kleine theaters in Nederland, en verleiden wij steeds nieuwe podia ertoe 
ons te programmeren. In 2008 speelden we in 22 verschillende plaatsen in Nederland. 
In 2011 speelden we op 54 podia in 40 steden en in 11 provincies. Ook onze 
schoolvoorstellingen spelen we altijd op (concert)podia, omdat we vinden dat levende 
muziek het best tot zijn recht komt op plaatsen die daarvoor speciaal zijn ingericht. Tot 
nu toe speelden we voornamelijk in het middencircuit, maar vanaf 2014 breiden we 
onze actieradius uit naar het circuit van de grote zalen. Zie ook onder 5. Spreiding.  
 

Promotieactiviteiten en relatiebeheer 
De afnemers (podia, scholen en kunstkoepels) en het publiek (kinderen en hun 
begeleiders) zijn de belangrijkste doelgroepen van Oorkaan. Oorkaan richt zich in eerste 
instantie op de kinderen. We gebruiken heldere, eenvoudige taal, en presenteren vrolijk 
en energiek ogend, kleurrijk beeldmateriaal. Ons voornaamste communicatiemateriaal 
omvat flyers, affiches, en (dag)programma’s die we deels via de afnemers, deels 
rechtstreeks onder het publiek verspreiden. Daarnaast voorzien we de afnemers  van 
uitgebreide informatie over onze producties. Via onze website en de sociale media 
(Hyves, Facebook en Twitter) communiceren wij rechtstreeks met kinderen en 
volwassenen. Voor elke productie voeren we een uitgebreide free publicity-campagne. 
Muziekgame Oorkania (sinds najaar 2011 online) speelt ook een rol in de promotieactiviteiten, want spelers komen via de 
game in aanraking met de podiumactiviteiten van Oorkaan.  
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Middelen 
Naast de bestaande middelen om onze doelen te bereiken, zullen wij ook nieuwe middelen inzetten. 

 Nieuwe, intensieve samenwerkingsverbanden met orkesten, podia en kunsteducatiekoepels geven ons de 
gelegenheid afzet en publieksbereik te vergroten, met name op het gebied van grote zaal- en schoolvoorstellingen.  

 Met het opzetten van een vriendenorganisatie en het voeren van een donateurs- en sponsorbeleid vergroten we 
onze achterban en ons publieksbereik. 

 Door doelmatiger en intensiever gebruik van onze website, de muziekgame en de sociale media zullen wij 
publieksbereik, achterban en naamsbekendheid vergroten, waarbij we ons vooral richten op kinderen, hun 
(groot)ouders, leerkrachten en andere opvoeders. Daarbij laten wij ons adviseren door deskundigen op dit terrein. 

 We gaan ons intensiever richten op de media, met name radio en televisie, om onze naamsbekendheid te vergroten. 

 Om de gestelde doelen te realiseren zullen we het marketing- en communicatiebudget in de komende vier jaar 
geleidelijk verhogen. 

 

Prijsstrategie 
De eigen inkomsten van Oorkaan bestaan uit de uitkoopsommen van zalen en kunsteducatieinstellingen. Hierin hanteren we 
een marktconforme prijs. We hebben nauwelijks invloed op de prijsstrategie van onze afnemers. Wel zien wij kansen onze 
eigen inkomsten te verhogen via de nieuwe samenwerkingsverbanden met orkesten, podia en andere artistieke partners, en 
door het opzetten van een intensief donateurs- en sponsorbeleid (zie onder 6). 
 

4b. Financiering en bedrijfsvoering 
De groei in de afgelopen jaren van zowel aantallen activiteiten, afnemers als publiek ging gepaard met een stijging van de 
jaarlijkse omzet van 596.726 euro in 2008 naar bijna 1.000.000 euro in 2012 (prognose). Ons eigen verdienpercentage is op 
dit moment gemiddeld 42% (op basis van de cijfers van 2009 en 2010), een percentage dat door weinig culturele instellingen 
wordt gehaald. 

Doelen 
Oorkaan zal de komende jaren blijven groeien: meer voorstellingen, meer publiek, meer workshops, meer deelnemers. Om 
die groei te financieren zullen we naast de bestaande ook nieuwe bronnen aanboren. Onze doelen voor 2013-2016 zijn: 

 Meer rendement genereren uit onze activiteiten door strategische samenwerkingsverbanden en door het lang 
doorspelen van met name schoolvoorstellingen. 

 Verhogen van de eigen inkomsten tot 51% in 2016, uit huidige en nieuwe private bronnen. 

Financieringsmix 
Tot nu toe ontvangt Oorkaan structurele subsidie van het ministerie van OCW binnen de basisinfrastructuur, die ons in staat 
stelt een deel van de beheers- en activiteitenlasten te bekostigen. Met onze activiteiten verwerven wij vervolgens inkomsten. 
Behalve uit de structurele subsidie verwerven wij inkomsten uit projectsubsidies van publieke fondsen, uitkoopsommen van 
de podia (voor de vrije voorstellingen), uitkoopsommen van kunsteducatieinstellingen en scholen (voor de 
schoolvoorstellingen), bijdragen uit private fondsen en samenwerkingsverbanden met artistieke partners. Aan de BIS-bijdrage 
komt eind 2012 een einde. . 
 
In onderstaande grafieken zijn de verhoudingen aangegeven tussen structurele subsidie, publieke fondsen en eigen 
inkomsten in 2009 en 2011 (prognose). Het aandeel eigen inkomsten is gestegen van 38% in 2009 naar 46% in 2011 
(prognose). 
 

                       
 

Toekomstperspectief van huidige inkomstenbronnen 
 Op publieke fondsen doen wij nu en dan een beroep voor bijdragen aan bijzondere projecten, zoals onze 

muziekgame Oorkania. De betreffende budgetten staan onder druk door landelijke en lokale bezuinigingen. Voor de 
komende jaren gaan wij daarom uit van minder inkomsten uit deze bron. 

 Gezien de bezuinigingen die de podia zullen treffen, verwachten wij van die kant geen hogere uitkoopsommen. 
Bovendien zijn de toegangsprijzen voor onze vrije voorstellingen aan een maximum gebonden: een kinderkaartje kan 
nooit veel meer dan tien euro kosten, waardoor de uitkoopsommen noodgedwongen laag blijven.  
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subsidie FPK = 37 %

subsidie Gemeente A'dam = 8%

publieke fondsen = 4 %

uitkoopsommen = 17%

private fondsen = 8%

samenwerking/coproducties/overig = 19%

sponsoring/donaties/vrienden = 8%

 Van de kunsteducatieinstellingen en scholen verwachten wij evenmin verhoging van de inkomsten uit de verkoop 
van schoolvoorstellingen en educatieve workshops. Hun budgetten worden niet verhoogd en zij krijgen te maken 
met gemeentelijke en provinciale bezuinigingen.  

 Oorkaan is succesvol met de werving van gelden uit private fondsen, een erkenning van het belang van onze 
activiteiten. Ook in deze sector staan de budgetten echter onder druk, en omdat steeds meer culturele instellingen 
de weg naar de private fondsen zullen inslaan, wordt de spoeling dunner.  

 De (nieuwe) samenwerkingsverbanden bieden de mogelijkheid tot groei in afzet en bereik, en daarmee tot meer 
inkomsten, met name op het gebied van producties voor de grote zaal. De bundeling van krachten en het gebruik 
van elkaars expertise maken producties mogelijk die Oorkaan niet alleen zou kunnen realiseren. 

Dit leidt tot de verwachting dat de huidige inkomstenbronnen in de komende jaren niet voldoende zullen opleveren om de 
(stijgende) lasten te dekken. Daarom gaan we op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen. 

Nieuw beleid 
Oorkaan roept graag de hulp in van succesvolle (cultureel) ondernemers en mensen uit de financiële sector. In het voorjaar 
van 2012 zullen wij met sleutelfiguren onze bedrijfsvoering tegen het licht houden. Wij noemen deze bundeling van krachten 
de zakelijke denktank. Op de agenda staat onder meer de ontwikkeling van een sponsor- en donatiebeleid. Hier volgen de 
contouren voor een plan om de zakelijke markt te benaderen.  

 Sponsors. Oorkaan zet in op bedrijven en organisaties met een relatief jonge personeelssamenstelling, en op 
bedrijven die jonge gezinnen tot hun klanten rekenen. Wij denken dat Oorkaan een belangrijke asset heeft: het 
verbinden van de bedrijfsnaam aan ons primaire product, de muziekvoorstelling voor kinderen, onderstreept de 
maatschappelijke betrokkenheid. Bovendien heeft een voorstelling voor kinderen bij uitstek waarde als ontroerend 
goed. Wij maken onderscheid tussen structurele sponsors en projectsponsors. We rekenen op de eerste inkomsten 
in 2013, met in de jaren daarna een geleidelijke stijging van de revenuen.  

 Donateurs. Maatschappelijke betrokkenheid en de waarde ontroerend goed worden ook de kernbegrippen van het 
donateursbeleid. Met name het Midden- en Kleinbedrijf verwachten wij te kunnen interesseren voor het goede doel 
achter onze activiteiten. Wij verwachten dat de nieuwe Geefwet een stimulans zal zijn te investeren in culturele 
organisaties. Oorkaan rekent op inkomsten van donateurs vanaf 2013, en op een bescheiden groei ervan in de jaren 
daarna.  

 Vrienden. Wij gaan ons actief richten op het aantrekken van vrienden en het inrichten van een vriendenorganisatie. 
Oorkaan biedt ouders en verzorgers kernwaarden zoals veiligheid en zekerheid. Naast (bescheiden) extra inkomsten 
creëren we daarmee een directe relatie met ons publiek. Inkomsten uit deze bron kunnen worden aangewend voor 
speciale uitgaven en bijzondere projecten. We beginnen met de vriendenwerving in 2012.  

 Crowdfunding. Een ander direct kanaal voor het werven van middelen is crowdfunding. Daarvan zullen we in de 
periode 2013-2016 gebruik maken ter financiering van bijzondere projecten.  

 
Met bovenomschreven maatregelen en 
beleidslijnen, en consolidatie van het 
succesvolle lopende beleid, genereren wij naar 
verwachting in de periode 2013-2016 
voldoende inkomsten om, in combinatie met 
structurele subsidie, onze activiteiten te 
bekostigen. Wij beseffen dat deze maatregelen 
extra werk en dus extra lasten met zich 
meebrengen; in onze meerjarenbegroting is 
hiermee rekening gehouden.  
 
De grafiek geeft een prognose van de verhouding tussen publieke middelen (49%) en eigen inkomsten (51%) in 2016. 

Tegenvallende inkomsten 
Mocht Oorkaan voor de periode 2013-2016 een lager bedrag aan structurele ondersteuning ontvangen dan begroot, dan is 
vermindering van activiteiten onvermijdelijk. Met als gevolg ook minder eigen inkomsten. Dan zal Oorkaan zijn toch al 
bescheiden staf (deeltijd)ontslag moeten verlenen, een extra belemmering voor het genereren van eigen inkomsten. Als 
Oorkaan na 2012 in het geheel geen structurele subsidie meer ontvangt, houdt de organisatie op te bestaan. Dit zou tot 
gevolg hebben dat de noodzakelijke ontwikkeling van het prille genre jeugdmuziek in Nederland tot stilstand komt en dat 
kinderen verstoken zullen blijven van een kennismaking met levende muziek. 
 

4c. Cultural Governance 
Oorkaan volgt de regels van de code cultural governance en heeft daartoe een reglement opgesteld, waarin de taken en 
bevoegdheden van het bestuur, de taken en bevoegdheden van de directie, het model en boekjaar, en een rooster van 
aftreden van de bestuursleden zijn opgenomen.  
 

Financieringsmix 2016 (prognose) 

Financieringsmix 2016 (prognose) 
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5. Werkplaats Oorproeven: verzoek om innovatietoeslag 
 

Innovatie 
Met Werkplaats Oorproeven investeert Oorkaan in de ontwikkeling van musici en makers, en daarmee in de ontwikkeling van 
het genre jeugdmuziek. Het genre jeugdmuziek is nog pril, zeker vergeleken met het jeugdtheater en de jeugddans. Onze 
investering in de jeugdmuziek verhoogt de artistieke kwaliteit en genereert nieuw repertoire. Dat is niet alleen merkbaar is 
aan de Oorkaan-producties, maar ook aan die van andere musici, makers, ensembles en orkesten.  
 
Het is precies dit steen-in-de-vijver-effect dat de Raad voor Cultuur beoogde, toen hij in 2007 vaststelde dat het 
muziekaanbod voor de jeugd een nieuwe impuls nodig had, en wel door het inrichten van een productiehuis. In zijn advies 
Podiumkunstenbestel voor de jeugd 2009-2012 sprak de Raad zijn vertrouwen uit in de beoogde resultaten van Werkplaats 
Oorproeven: ‘De Raad verwacht dat [...] Werkplaats Oorproeven [...] een belangrijke vernieuwingsimpuls [...] kan geven aan 
de ontwikkeling van de jeugdmuziek [...]. Oorkaan moet resulteren in muziekproducties die een artistieke meerwaarde 
hebben ten opzichte van het bestaande aanbod.’ Met de uitvoering van die opdracht heeft Oorkaan sinds 2009 voortvarend 
en met succes een begin gemaakt. 
 
Steeds meer musici, makers, ensembles en orkesten realiseren zich dat het maken van jeugdmuziekproducties een vak apart 
is, dat het bedenken en maken van artistiek hoogwaardige kindermuziekvoorstellingen bijzondere ervaring en expertise van 
musici en makers vereist. Daarover beschikken musici en makers gewoonlijk niet, al was het maar omdat in de opleidingen 
van de conservatoria en theaterscholen aan dit aspect van de concert- en podiumpraktijk nog maar mondjesmaat aandacht 
wordt besteed. Velen zijn wel geïnteresseerd in het verwerven van de benodigde kennis en vaardigheden en zoeken daarom 
samenwerking met Oorkaan. In de periode 2009-2011 hebben veertien verschillende ensembles en makers een Oorproeven 
werkplaatstraject doorlopen, geen van hen had ooit eerder een muziekvoorstelling voor kinderen gemaakt.  
 

Genre- en talentontwikkeling 
Oorkaan is erop gericht de artistieke kwaliteit van jeugdmuziekproducties te verhogen, door het aanbieden van 
werkplaatstrajecten, training en coaching aan (jonge) musici en aan makers uit andere disciplines. Werkplaats Oorproeven is 
daarbij van cruciaal belang. Dat is de plaats waar wordt geëxperimenteerd, onderzocht en ontdekt, waar deelnemers hun 
talenten op het gebied van jeugdmuziek aanboren en ontwikkelen. Sommige werkplaatstrajecten stromen door naar Oorkaan 
Producties; zo dient het leer- en onderzoeksproces van de werkplaatsproef als fundament voor een volwaardige 
muziekvoorstelling. Maar Oorproeven is meer dan een kweekvijver voor producties: de werkplaats is de bakermat van de 
professionalisering van het genre jeugdmuziek.  
 
Makers die in de werkplaats eenmaal hun eerste succesvolle stappen op het terrein van de jeugdmuziek hebben gezet, 
creëren nu ook buiten Oorkaan kindermuziekvoorstellingen voor orkesten en ensembles. Musici benadrukken dat zij van hun 
werkperiode bij Oorkaan niet alleen profiteren bij hun activiteiten op het gebied van de jeugdmuziek, maar ook in hun 
dagelijkse (volwassenen-) concertpraktijk. En dankzij de kennis en ervaring die zij bij ons opdeden, profileren zij zich als 
stimulerende voorbeelden voor andere musici en makers, als ambassadeurs van de jeugdmuziek. 
 

De toekomst 
De resultaten van onze inspanningen sinds 2009 zijn al goed merkbaar, maar een periode van twee en een half jaar is te kort 
voor de solide professionalisering van een genre dat voordien zelfs nog maar nauwelijks bestond. Om verder te komen is 
talentontwikkeling de aangewezen weg en Werkplaats Oorproeven levert daarbij de routebeschrijving. Daarom zal Oorkaan in 
de periode 2013-2016 meer en intensiever samenwerken met vakopleidingen, ensembles en orkesten, om zo de effecten van 
de investeringen tot nu toe te vergroten. Concreet betekent dit, dat wij jaarlijks minimaal zes werkplaatstrajecten zullen 
realiseren.  
 
Als Werkplaats Oorproeven onverhoopt niet kan blijven bestaan, heeft dat onvermijdelijk tot gevolg dat het genre 
jeugdmuziek op achterstand zal blijven. Oorproeven kost geld waar geen geld tegenover staat. Als het Fonds Podiumkunsten 
ons een innovatietoeslag verleent, kan Werkplaats Oorproeven blijven bestaan en werken wij door aan het verder 
ontwikkelen van de jeugdmuziek tot een volwaardig en autonoom genre. 
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B Beschrijving van de activiteiten per podiumcircuit 

 

1. Algemeen 
 

Complexiteit van de activiteiten 
Oorkaan maakt producties die artistiek-inhoudelijk over muziek gaan. Daarom vinden we dat Oorkaan thuishoort bij de 
discipline muziek. Productioneel-technisch gezien is de complexiteit van de producties echter meer te vergelijken met die van 
(muziek)theaterproducties. Lange repetitieperiodes van minimaal 3 weken voor alle spelers musici, acteurs en andere 
betrokkenen, regie, dramaturgie, script, compositieopdrachten, decors, kostuums, lichtontwerp zijn vaste elementen van 
onze producties. Bij de uitvoering van de producties reist een technische crew met de musici mee.  
 
De complexiteit van voorbereiding en uitvoering maakt dat onze producties relatief kostbaar zijn. Om die reden hebben wij 
onze begroting gebaseerd op de hoogste trede van 4.500 euro voor de uitvoeringen in het middencircuit binnen de discipline 
muziek (corresponderend met de middelste trede van het middencircuit in de discipline theater) en op de hoogste trede van 
10.000 euro voor de uitvoeringen in het grote circuit, gezien de extra last van vaak enorme bezettingen die hiervoor nodig 
zijn. Vanwege het grote aantal voorstellingen die we per jaar realiseren, vragen we aan voor het maximum aantal van 80 
voorstellingen in de categorie muziek. Die 80 voorstellingen hebben betrekking op de nieuwe producties.  
 

Werkwijze, productie en planning 
De voorbereidingen voor een nieuwe productie starten vaak al twee jaar of zelfs meer voor de productie van start gaat. We 
voeren separate gesprekken met potentiële musici, regisseurs en andere mogelijk betrokkenen. Daarna ‘koppelen’ we de 
musici aan de regisseur en start de fase van conceptontwikkeling. Regelmatig bieden we musici en regisseur de gelegenheid 
een aantal dagen samen te werken aan het artistiek concept en te ontdekken of de chemie binnen de groep goed is. Ook 
bestaat de mogelijkheid dat we musici en regisseur een werkperiode in Werkplaats Oorproeven aanbieden om een concept 
uit te proberen.  
 
Wanneer we samen met de betrokkenen menen dat uit dit traject een goede muziekvoorstelling kan ontstaan, nemen we de 
productie op in onze artistieke planning en kan de productiefase starten: het engageren van componist (indien nodig), 
scriptschrijver, decorontwerper, kostuumontwerper en lichtontwerper, het vastleggen van repetitieperiodes, het opstellen 
van begrotingen en meer.  
 
Tegelijkertijd start dan ook de verkoop van de voorstellingen (ongeveer anderhalf jaar voorafgaand aan het seizoen waarin de 
productie gepland is). Met de start van de voorstellingsverkoop, gaat de publiciteit en communicatie van start met het 
aanleveren van materiaal aan de podia, kunsteducatieinstellingen en scholen voor (seizoens)brochures en andere uitingen.  
 
Ongeveer drie maanden voor de première vindt vaak een repetitieperiode van een week plaats, omdat de ervaring leert dat 
zo’n voorbereidende week met name voor musici goed werkt. Twee à drie weken voor de première vindt dan een langere, 
aangesloten repetitieperiode plaats die afgesloten wordt met een of meerdere try-outs waarbij natuurlijk onze belangrijkste 
doelgroep, de kinderen, aanwezig is. Door hun reacties te peilen en de voorstelling te bespreken met de begeleiders weten 
we dat we op de goede weg zijn. .  
 
Oorkaan produceert zelf de producties en verleent artistieke en zakelijke begeleiding en ondersteuning. Oorkaan is ook 
verantwoordelijk voor de publiciteit en de communicatie. 
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De specifieke marketinginstrumenten (vooral communicatie en publiciteit) 
Voor elke productie wordt een specifiek publiciteits- en communicatieplan opgesteld en uitgevoerd om een zo groot mogelijk 
publieksbereik te realiseren. De inhoud van de voorstelling, de betrokken makers en spelers, de betrokken podia zijn daarbij 
belangrijke factoren. Welke specifieke doelgroepen zijn mogelijk geïnteresseerd en kunnen we bereiken met de inhoud van 
de voorstelling, over welk netwerk beschikken de betrokken makers en spelers, waarin kunnen we samenwerken met de 
betrokken podia en welke media kunnen ingeschakeld worden: die, en andere vragen liggen ten grondslag aan dit publiciteits- 
en communicatieplan, dat gebaseerd is op de marketingmix zoals we die in sectie A voorlegden. 
 

Coproducties 
In onderstaande toelichting op de producties die in 2013 en 2014 plaatsvinden, is vermeld wanneer het om een coproductie 
gaat. Voor de financiële opzet van de coproducties verwijzen wij u naar de toelichting op de begroting in sectie C en - waar 
van toepassing-  naar de aanvragen van de betreffende coproductiepartners. 
 

2. Podiumcircuit Midden 2013 en 2014 
 

2.1 Programmering  2013 
Totaal: 208 voorstellingen (vrije voorstellingen en schoolvoorstellingen, incl. 10 ntb in buitenland) 
Verwacht aantal bezoekers: 39.740 
Producties: 5 nieuwe producties,  2 reprises, 4 prolongaties en festival Oorkaan op komst! 

Nieuwe producties 

1      Het StrijkPlankenKwartet  
 Speelperiode: 26 januari t/m 7 april 2013 
 Aantal uitvoeringen (gerealiseerd): 21 
 Doelgroep: kinderen vanaf 6 jaar en hun (groot)ouders/begeleiders 
 Aard muziek: klassiek, romantisch en nieuw repertoire voor strijkkwartet 

 
Hoe klinkt tegendraads?  
De vier Ragazze strijken alles wat los en vast zit, van klassiek tot modern. Eén ding is zeker: ze strijken in de maat, 
maar uit de plooi. Waar ze absoluut niet van houden: gladstrijken.  

Gienke Deuten maakte in 2009 haar eerste productie voor Oorkaan: De Eeuwige 
Jachtvelden, waarin liederen van Schumann, Schubert en Brahms centraal stonden. Door die 
productie raakte ze in de ban van muziek en wilde daarmee verder. In 2011 maakte ze 
samen met het Apollo Ensemble Wie temt de koning?, een heerlijk ontregelende 
voorstelling met barokmuziek van onder meer Purcell en Rameau. In 2013 maakt Gienke 
Deuten twee producties voor Oorkaan, beide met strijkkwartet (spelend in verschillende 
seizoenen) maar beide totaal anders van muziek, vorm en uitgangspunt. Gienke is daarmee 
een van de weinige vaste gastmakers bij Oorkaan geworden. Met het StrijkPlankenKwartet 

maakt ze samen met beeldend kunstenaar Arjen de Leeuw en de vier strijksters van het Ragazze Kwartet een 
beeldende, poëtische muziekvoorstelling, waarbij bestaande muziek voor strijkkwartet het uitgangspunt is. Het 
jonge Ragazze Kwartet maakt op dit moment een bliksemsnelle carrière in enerzijds de klassieke muziekwereld en 
anderzijds in de wereld van het muziektheater. 

2      Toeters en Taart 
 Speelperiode: 27 en 28 april 2013 en prolongatie in seizoen 2013-2014 
 Aantal uitvoeringen: 18 (waarvan 4 gerealiseerd en 14 nog te verkopen voor seizoen 2013-2014) 
 Doelgroep: kinderen vanaf 6 jaar en hun (groot)ouders/begeleiders 
 Aard muziek: klassiek, romantisch en nieuw repertoire voor saxofoonkwartet 
 
Hoe klinkt dynamiet?  
Van harte welkom bij het concert van het Amstel Quartet. Pas op! Er is een groot gevaar dat het concert ontploft in 
een feest. Dit is niet de bedoeling, maar soms begint er een been te dansen. Of is er iemand jarig? Wat er ook 
gebeurt: de mannen blazen voor hun leven om de zaak te redden. 

Slapstick en muziek gaan allebei over timing. De jonge regisseur Peerke Malschaert wilde 
daarom onderzoeken of je slapstick net als muziek in een partituur zou kunnen zetten. Met 
dat idee ging ze in 2011 samen met de saxofonisten van het vermaarde Amstel Quartet in 
Werkplaats Oorproeven aan de slag. Het resultaat van die werkplaatsproef was verrassend, 
zodat we de beslissing namen Peerke en het Amstel Quartet de gelegenheid te bieden de 
proef uit te werken tot een volwaardige muziekvoorstelling. Bestaand repertoire voor 
saxofoonkwartet is het uitgangspunt voor de voorstelling, dat door de bijzondere context 
van beeld en verhaal in een verrassend licht komt te staan. 
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3      De Mannen van Minsk 
 Speelperiode: najaar 2013 met première tijdens de Kinderboekenweek 
 Aantal uitvoeringen (verwacht): 18 
 Doelgroep: kinderen vanaf 6 jaar en hun (groot)ouders/begeleiders 
 Coproductie van Oorkaan en het Matangi Kwartet (zie ook aanvraag Matangi Kwartet) 
 Aard muziek: nieuwe compositie voor strijkkwartet en andere verrassende geluidsbronnen 

 
Als je ’s nachts ligt te slapen, zou het kunnen zijn dat de Mannen van Minsk bij je langskomen om te pesten, te 
klieren en grappen met je uit te halen… 
Een nieuwe compositie van Peter-Jan Wagemans, een stout verhaal van de virtuoze schrijvers Robbert-Jan 
Henkes en Erik Bindervoet, tekeningen van Erik Bindervoet, het avontuurlijke Matangi Strijkkwartet, twee nog 
te engageren acteurs en een speelse vormgeving van Firma Rieks Swarte zijn de spannende ingrediënten van de 
nieuwe productie die (wederom) geregisseerd wordt door Gienke Deuten. Bij de première zal ook een boek met 
cd verschijnen, dat wordt uitgegeven door De Harmonie. 

4      Nieuwe productie nog vast te stellen 
 Speelperiode: najaar 2013 
 Aantal uitvoeringen (verwacht): 16  
 Doelgroep: kinderen vanaf 6 jaar en hun (groot)ouders/begeleiders 
 Verwachte coproductie van Oorkaan en Orkater 
 Aard muziek: ntb nieuw repertoire 

 
Tot de zomer van 2012 vindt nog een aantal proeven plaats in Werkplaats Oorproeven. We verwachten dat een van 
die proeven zal doorstromen naar Oorkaan Producties.  

5      Nieuwe muziekvoorstelling voor kleuters 
 Speelperiode: n.t.b. periode(s) in 2013 
 Aantal uitvoeringen (verwacht): 24 
 Doelgroep: kinderen van 4/5 jaar en hun (groot)ouders/begeleiders 
 Coproductie van Oorkaan en Het Brabants Orkest 
 Aard muziek: klassiek en romantisch repertoire 

 
Samen met musici van Het Brabants Orkest maakt Oorkaan voor het eerst een muziekvoorstelling voor kleuters. De 
voorstelling wordt als vrije voorstelling gespeeld, maar vooral ook als schoolvoorstelling. 

Festival Oorkaan op komst! 
 Speelperiode: september 2013 
 Aantal uitvoeringen (verwacht): 19  
 Doelgroep: kinderen vanaf 6 jaar en hun (groot)ouders/begeleiders 

 
In 2013 presenteren wij de derde aflevering van ons tweejaarlijks festival Oorkaan op komst! met (voor)proefjes van 
werkplaatsprojecten, de sneak preview van een nieuwe producties en de presentatie van een groot 
muziekeducatieproject. In 2009 gingen we met het festival in Amsterdam van start en de formule bleek zo succesvol, 
dat we in 2011 in Haarlem een tweede aflevering realiseerden. Ook in 2015 hopen we het festival te kunnen 
produceren. 

Reprises 

1      Slagschaduw   
 Speelperiode: 16 februari t/m 28 april 2013 
 Aantal uitvoeringen (gerealiseerd): 15  
 Doelgroep: kinderen vanaf 6 jaar en hun (groot)ouders/begeleiders 
 Aard muziek: jazz 

 
Hoe klinkt betovering? 
Als het donker wordt, komt de muziek tot leven. Plotseling verschijnt een noten verslindende trompet. Ademloos 
ontdekt Toon een dansende contrabas, een reusachtige klarinet en nog veel meer.  

Regisseur Boukje Schweigman en vormgever Theun Mosk maakten deze succesvolle 
voorstelling in 2008 in nauwe samenwerking met trompettist/componist Louis Lanzing en 
mimespelers/acteurs Toon Kuipers, Ines Almeida en Jaap Flier. Het betoverende 
schimmenspel van Schweigman versmelt prachtig met de oorspronkelijke, beeldende muziek 
van Louis Lanzing (trompet), Peter Eggenhuizen (klarinet), Thomas Andersen (contrabas) en 
Thijs Borsten (piano).  ‘De voorstelling zit vol met grappige scènes, originele vondsten en 
slimme technische trucs. Juist doordat de musici […] niet te zien zijn, gaat de muziek leven.’ 
(Anita Twaalfhoven - Trouw, 14 december 2005) 
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Prolongaties  (schoolvoorstellingen en vrije voorstellingen) 
Totaal aantal voorstellingen: ca. 77 in 2013 

1      De Suleika’s en het Mysterie van de Gevoelige Snaar  
 Speelperiode: geheel 2013 en 2014 
 Doelgroep: kinderen vanaf 6 jaar en hun (groot)ouders/begeleiders 
 Aard muziek: romantisch en nieuw repertoire voor pianotrio 

 
Hoe klinkt verliefd? 
Help! Pepijn, Emmy en Maurice doen de Suleika! Dat lijkt op een dans maar dan anders. 
Het lijkt ook op een concert maar dan ook weer anders. Waarom zou je in je eentje op een cello spelen als dat ook 
met zijn drieën kan? Waarom klinkt die viool zoeter dan de vorige keer? En waarom heeft die pianist zijn hand in het 
verband? 
De musici van Trio Suleika en regisseur Jochem Stavenuiter maakten een muziekvoorstelling waarin alles anders gaat 
dan je verwacht. Met komische scènes, onverwachte goocheltrucs en pijnlijke situaties. En met de mooiste muziek 
die ooit voor pianotrio is geschreven. Udo Akemann maakte de rekwisieten. 

2      Trommelvuur  
 Speelperiode: geheel 2013 en 2014 
 Doelgroep: kinderen vanaf 6 jaar en hun (groot)ouders/begeleiders 
 Aard muziek: wereldmuziek 

 
Hoe klinkt een deur? 
Drie vrienden, zes handen, dertig vingers, drie deuren en nog véél meer. Ze slaan, roffelen, vegen, zwiepen, beuken en 
bezemen. Wie is de snelste, de slimste? Wie durft het langst stil te zijn? Ritmes vliegen je om de oren en bekkens 
tollen rond. Deuren maken muziek en stokken zingen. Je kijkt je oren uit!  
Trommelvuur bestaat uit een aantal korte scènes waarbij het decor als instrument wordt gebruikt. De muzikale 
leidraad is dat het leven ritme is en dat elk geluid muziek kan zijn, van het kloppen van je hart tot het slaan met 
deuren. Het decor en de muziek zijn door de percussionisten van de Twitching Eyes bedacht en gemaakt. De regie 
was in handen van Claire Leenaers en Klaus Jürgens. Zita Winnubst maakte de kostuums en Desirée van Gelderen het 
lichtontwerp. 
‘De sleutel tot het succes van de voorstelling zit hem in de spanning die het trio opbouwt in korte, sketchachtige 
slagwerkstukken. […] Wie de gezichten van de kinderen in de zaal bekijkt bij het slotstuk, waarbij bekkens worden 
gebruikt als draaitollen, weet dat Trommelvuur zonder meer een geslaagde belevenis is.’ (Slagwerkkrant, 16 oktober 
2009) 

3      De Gebroeders Kist  
 Speelperiode: geheel 2013 en 2014 
 Doelgroep: kinderen vanaf 4 jaar en hun (groot)ouders/begeleiders 
 Aard muziek: slagwerkcomposities van Percossa 

 
Hoe klinkt avontuur? 
Er waren eens vier broers. Ze heetten De Gebroeders Kist. Niemand wist of ze zo heetten omdat ze in een kist 
woonden of dat ze in een kist woonden omdat ze zo heetten. Natuurlijk hadden ze elk ook nog een eigen naam: 
Oudste, Jongste, Middelste en Domste. En ze hadden Grote Trom, zoals andere mensen een hond of een kanarie 
hebben. Op een nacht vertrekken ze met Grote Trom, op zoek naar het geluk. 
De Gebroeders Kist is een spannend verhaal met weinig woorden, aanstekelijk slagwerk, acrobatiek en veel humor. 
De voorstelling werd gemaakt door slagwerkgroep Percossa, Margrith Vrenegoor (regie), Peter Claassen (videobeeld, 
Joris Speelman (uitvoering decor), Judith de Zwart (kostuums) en Tom Verheijen (lichtontwerp). 
‘De Gebroeders Kist combineren Japans slagwerk met Afrikaanse ritmes of minimal music, jazz, funk en dance tot één 
groot ritmefeest, waarbij de kleuters in de zaal staan te springen.’ (Anita Twaalfhoven - Trouw, 9 februari 2011) 

4      De Muziekfabriek  
 Speelperiode: geheel 2013 
 Doelgroep: kinderen vanaf 6 jaar en hun (groot)ouders/begeleiders  
 Coproductie van Oorkaan met Calefax Rietkwintet 
 Aard muziek: klassiek, romantisch en hedendaags repertoire voor rietkwintet 

 
Hoe klinkt een drietrapsklarinet? 
In de muziekfabriek werken vijf mannen heel hard. Ze hebben plezier samen, maar kibbelen ook veel. Over wie er nu 
eigenlijk de baas is en wie het mooist kan spelen. De mannen zijn ondeugend en bouwen op eigen houtje waanzinnig 
gekke muziekinstrumenten. Die toevallig wel héél mooi klinken.  
Een muziekvoorstelling zonder woorden, waarin muziek van onder meer Bach, Mozart, Prokofiev en Hindemith het 
verhaal vertelt. De voorstelling werd gemaakt in 2010 door Calefax Rietkwintet, Annechien Koerselman en Oda Buijs 
(regie), Zita Winnubst (kostuums), Joris Speelman (decor) en Desirée van Gelderen (lichtontwerp). 
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2.2 Programmering 2014 
Totaal ca. 215  voorstellingen (vrije voorstellingen en schoolvoorstellingen, incl. 10 ntb in buitenland) 
Verwacht aantal bezoekers: 37.625 
Producties: 4 nieuwe producties, 3 reprises en 5 prolongaties 

Nieuwe producties 

1      Nieuwe productie van Mayke Nas en Moniek Merkx 
 Speelperiode: ntb 
 Aantal uitvoeringen (verwacht): 16 
 Doelgroep: kinderen vanaf 6 jaar en hun (groot)ouders/begeleiders 
 Aard muziek: nieuwe compositie 

 
Componiste Mayke Nas en regisseur Moniek Merkx maken samen met onder meer Godelieve Schrama (harp), Bart 
de Vrees (slagwerk) en actrice Roosmarijn Luyten een nieuwe muziekvoorstelling, waarin de zoektocht naar de 
bouwstenen van een muziekstuk centraal staat. 

2      Pandora (werktitel) 
 Speelperiode: najaar 2014 (speelt door in 2015) 
 Aantal uitvoeringen (verwacht): 20 
 Doelgroep: kinderen vanaf 6 jaar en hun (groot)ouders/begeleiders 
 Coproductie van Oorkaan met de Tomoko Mukaiyama Foundation (zie ook aanvraag Tomoko Mukaiyama 

Foundation) 
 Aard muziek: klassiek, romantisch en nieuw repertoire voor piano (Chopin, Nancarrow, Cage, Haydn en 

Mukaiyama) 
 

Tomoko Mukaiyama is niet alleen een begenadigd pianiste, maar ook beeldend kunstenaar en een uitgesproken 
performer. Danseres/actrice Sabine Kupferberg, muze van Jirí Kylián, verwierf wereldfaam bij het Nederlands 
Danstheater. Samen maken ze voor het eerst een beeldende muziekvoorstelling voor kinderen. Daarin vervult de 
piano als oude en nieuwe doos van Pandora de hoofdrol. Tomoko speelt een wals, Sabine stapt uit de piano en walst 
mee, maar raakt van de wijs door de ingewikkelde ritmes in de muziek. Ze vertrekt en komt terug als pianostemmer. 
Dan begint de ontdekkingstocht van de piano. 

3      Nieuwe productie met Het Babants Orkest    
 Speelperiode: ntb 
 Aantal uitvoeringen (verwacht): 24 
 Doelgroep: kinderen vanaf 6 jaar en hun (groot)ouders/begeleiders 
 Coproductie van Oorkaan met Het Brabants Orkest 
 Aard muziek: klassiek en romantisch repertoire 

 
Oorkaan maakt samen met musici van Het Brabants Orkest een muziekvoorstelling die als vrije voorstelling en vooral 
ook als schoolvoorstelling voor groep 3 en 4 gespeeld zal worden.  

4      De Klinkende Stad 
 Speelperiode: zomer 2014 
 Aantal uitvoeringen (verwacht): 8 
 Doelgroep: kinderen vanaf 6 jaar en hun (groot)ouders/begeleiders 
 Aard muziek: wereldmuziek 

 
Oorkaan heeft het voornemen in de zomer van 2014 in de stad een bijzonder participatieproject te realiseren dat als 
werktitel De Klinkende Stad heeft gekregen en waarbij het onmetelijke land Brazilië, zijn amalgaam aan culturen en 
zijn muziek centraal staat. In de zomervakantie bouwen kinderen uit verschillende stadsdelen op een nog nader te 
bepalen locatie een klinkende stad uit recyclematerialen. Daarnaast nemen kinderen deel aan muziekworkshops, 
waarvan de resultaten worden geïntegreerd in de muziekvoorstelling van De Klinkende Stad. Professionele musici en 
theatermakers maken deze voorstelling samen met de kinderen, die voor een breed publiek gespeeld wordt. Voor 
dit project werken we samen met KIT Junior, wijkorganisaties, scholen en andere instellingen. 
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Reprises 

1      Cellostorm  
 Speelperiode: voorjaar 2014 
 Aantal uitvoeringen (verwacht): 12 
 Doelgroep: kinderen vanaf 6 jaar en hun (groot)ouders/begeleiders 
 Coproductie met Cello8ctet Amsterdam (zie ook aanvraag Cello8ctet Amsterdam) 
 Aard muziek: hedendaags repertoire voor celllo octet 

 
Regisseur Dagmar Slagmolen maakt samen met Cello8ctet Amsterdam de muziekvoorstelling Cellostorm die tijdens 
de Amsterdam Cellobiënnale in oktober 2012 in première gaat. In 2014 hernemen we de productie voor een tournee 
door Nederland. Dagmar wil de autonome vertelkracht van muziek uitbuiten en die met beeldende middelen nog 
versterken. Hoe kun je als muzikant je lichaam inzetten om het muzikale verhaal nog duidelijker over te laten 
komen? Hoe gebruik je je lichaam als verlengstuk van je instrument? Wat is, naast de unieke muzikale kracht van het 
octet, de bééldende kracht van acht cello’s? Hoe ver kun je gaan met het maken van choreografieën, zonder dat de 
muziek aan kwaliteit verliest? Dat zijn de vragen die bij het maken van de voorstelling centraal staan. Rondom de 
voorstelling wordt een uitgebreid educatieprogramma aangeboden. 

2      De Kleine Kerstman 
 Speelperiode: december 2014 
 Aantal uitvoeringen (verwacht): 20 
 Doelgroep: kinderen vanaf 5 jaar en hun (groot)ouders/begeleiders 
 Coproductie van Oorkaan met De Doelen en het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
 Aard muziek: compositie van Toek Numan 

 
Een wintersprookje 
De kleine kerstman is te klein om de grote kerstmannen te helpen en hij mag niet mee naar de stad. Verdrietig besluit 
hij zijn dierenvrienden in het bos op te zoeken. Voor iedereen neemt hij cadeaus mee. De dieren hebben nog nooit 
zoiets meegemaakt en zijn dolblij.  Ze spelen, zingen en vieren vrolijk kerstfeest. Mag hij dan volgend jaar eindelijk de 
grote kerstmannen helpen?  
Een ontroerende kerstvoorstelling, geïnspireerd op de kinderboeken van Anu Strohner, met tekeningen van Henrike 
Wilson en muziek van Toek Numan. Met musici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, Joep Onderdelinden 
(spel), Wil van der Meer (regie), Peter Claassen (videobeeld), Lotte van Dijck (tekst), Dirk Pieter Terpstra (vormgeving 
en kostuums) en Desirée van Gelderen (lichtontwerp). 

3      Reprise ntb  
 Speelperiode: december 2014 
 Aantal uitvoeringen (verwacht): 15 
 Doelgroep: kinderen vanaf 6 jaar en hun (groot)ouders/begeleiders 

 
Reprise van een nader te bepalen succesvolle voorstelling uit de afgelopen jaren. 

Prolongaties 
In totaal ca. 100 voorstellingen 

1 De Suleika’s en het Mysterie van de Gevoelige Snaar 
2 Trommelvuur 
3 De Gebroeders Kist 
4 De Muziekfabriek 
5 Productie voor kleuters 

 
Voor toelichtingen op deze producties: zie programmering 2013. 
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3. Podiumcircuit Groot  2014 
Totaal 12 voorstellingen 
Verwacht aantal bezoekers: 12.000 

1      Nieuwe productie voor de grote zaal met Holland Baroque Society 
 Speelperiode: ntb 
 Aantal uitvoeringen (verwacht): 12 
 Doelgroep: kinderen vanaf 6 jaar en hun (groot)ouders/begeleiders 
 Coproductie van Oorkaan met Holland Baroque Society (zie ook aanvraag Holland Baroque Society) 
 Aard muziek: barokmuziek 

 
Tot nu toe maakte Oorkaan vooral kleinschalige muziekproducties, maar het is onze ambitie om ook 
muziekvoorstellingen voor de grote zaal te gaan creëren, in nauwe samenwerking met ensembles, orkesten en 
podia. In 2014 staat de eerste productie op het programma, te maken in coproductie met het avontuurlijke 
ensemble Holland Baroque Society die hiervoor aantreedt in een grote bezetting van ca. 23 musici. Het uitgangspunt 
is een toegankelijke muziekvoorstelling te maken voor een groot publiek, waarbij een of meerdere meesterwerken 
centraal staan die door de theatrale context en vormgeving in een onverwacht, verrassend daglicht geplaatst 
worden. 
 

4. Werkplaats Oorproeven 
In 2013 en 2014 willen we jaarlijks minimaal zes werkplaatstrajecten realiseren, die als kweekvijver fungeren voor Oorkaan 
Producties en andere organisaties die zich bezighouden met jeugdmuziek. Om Werkplaats Oorproeven en die 
werkplaatstrajecten te realiseren is een innovatietoeslag noodzakelijk 
 

5. Overige plannen 
Naast alle genoemde producties zijn we ook in gesprek met andere ensembles en gezelschappen over mogelijke 
(co)producties in de toekomst. Tot die ensembles en gezelschappen behoren onder meer Brisk blokfluitkwartet, het Haytham 
Safia Kwartet, Muziektheater Hollands Diep, VocaalLab en Ulrike Quade Company. 
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C - Toelichting op de begroting 

 

Subsidiebedrag voor 2013-2016 
 
Bij het Fonds Podiumkunsten vragen we aan in de discipline muziek voor het maximale aantal van 80 voorstellingen per jaar. 
Dit behelst het aantal voorstellingen van onze nieuwe producties.  Oorkaan speelt veel meer voorstellingen per jaar, ook 
reprises en prolongaties. Deze tellen niet mee in de huidige aanvraag.  
Bij het opstellen van onze plannen zijn we uitgegaan van een periode van 4 jaar. Deze periode correspondeert onder andere 
met de Kunstenplanperiode van de gemeente Amsterdam, waar we ook een aanvraag hebben ingediend van € 100.000 per 
jaar voor de periode 2013-2016. 2013 hebben we voorzichtig geprogrammeerd (zie ook hieronder). Vanaf 2014 gaan we ons 
ook richten op producties voor de grote zaal. Dan treedt er dus een verschuiving op van het midden- naar het grote circuit. 
Voor onze prestaties hebben we over de periode 2013 – 2016  een gemiddeld jaarlijks subsidie van het Fonds voor de 
Podiumkunsten berekend van  
€ 481.500 per jaar.Dit is het bedrag dat wij aanvragen. Dit bedrag correspondeert met onze berekening van de verdeling 
midden- en groot circuit maal het aantal voorstellingen plus de innovatietoeslag van 20% . (zie de toelichting in paragraaf A 6. 
Werkplaats). In de bijgaande aanvraag nemen we het gemiddelde van 2013 en 2014 op, namelijk  € 471.600,00, omdat we in 
het begrotingsforma het gemiddelde over deze 2 jaren kunnen opnemen. Voor de duidelijkheid voegen we hieronder onze 
volledige begroting 2013 – 2016 toe. 
 

Subsidiebedragen 

Jaar Basissubsidie Innovatietoeslag Totaal 

2013 360.000 72.000 432.000 

2014 426.000 85.200 511.200 

2015 393.000 78.600 471.600 

2016 426.000 85.200 511.200 

    

Totaal 4 jaar 1.605.000 321.000 1.926.000 

Gem. per jaar 401.250 80.250 481.500 

    

Gem. 2013 - 2014 393.000 78.600 471.600 

Ambities zichtbaar vanaf 2014 
Onze ambities, zoals verwoord in sectie A en sectie B, zorgen in de loop van de periode voor een aanzienlijke fluctuatie in de 
exploitatiebegroting. In 2013 is de omzet relatief laag, omdat we voor dat jaar voorzichtig en kleinschalig programmeren 
gezien de ongewisheid van onze toekomst. Maar als ons structureel subsidie wordt toegekend, nemen we in 2014 revanche! 
In dat jaar starten we met een eerste productie voor de grote zaal en zijn we van plan het grootschalig participatieproject met 
de werktitel De Klinkende Stad te realiseren. Beide projecten zijn kostbaar en veroorzaken een veel hogere begroting. 
 

Voorbereiding versus uitvoering 
Inhoudelijk voelt Oorkaan zich thuis bij de muziek, maar productietechnisch gezien werkt Oorkaan meer als 
(muziek)theaterorganisatie. Dat blijkt duidelijk uit de ratio voorbereidings- versus uitvoeringskosten  (personeel: 46% voorbereiding 
versus 54% uitvoering; materieel 26% voorbereiding versus 45% uitvoering).   
Bij Oorkaan zijn behalve de musici en andere uitvoerders ook scriptschrijvers, componisten, regisseurs, dramaturgen, decor-, 
kostuum- en lichtontwerpers en technici aan het werk. De repetitieperiode bedraagt minimaal 3 weken.  
 

Aandeel aangevraagd fonds 

Allereerst willen benadrukken dat de bedragen zoals vermeld in aandeel aangevraagd fonds gezien de opzet van het format 
een totaal vertekend beeld geven van de situatie. Aan de inkomstenkant kunnen bijvoorbeeld coproductiebijdragen en 
fondsen niet worden meegeteld en aan de lastenkant kunnen de beheerslasten niet worden opgevoerd.  
In het aandeel aangevraagd fonds is uitsluitend rekening gehouden met het aandeel nieuwe producties, zowel aan de baten- 
als aan de lastenkant. Reprises en prolongaties tellen op deze manier niet mee in de aanvraag.  
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Coproductiebijdragen 
Oorkaan gaat met diverse partners coproduceren (zie hiervoor ook de eventuele aanvragen van onze partners). Met alle 
partners is een zakelijke, artistieke en productionele afspraak gemaakt. In de meeste gevallen neemt Oorkaan de kosten van 
de hele productie op zich, inclusief contracten, verkoop en marketing. Als inkomsten voor Oorkaan staan hier 
coproductiebijdragen en uitkoopsommen tegenover, naast het aandeel aangevraagde subsidie. Er zijn ook partners, zoals 
Orkater, met wie een andere verdeling wordt overeengekomen (namelijk een 50-50 verdeling van kosten en inkomsten).  
 

Publieke fondsen  
In sectie A hebben we aangegeven af en toe een beroep te doen op publieke fondsen voor diverse projecten. Als we 
structureel subsidie ontvangen van het Fonds voor de Podiumkunsten en hopelijk ook de Gemeente Amsterdam, zullen we 
nauwelijks nog beroep kunnen doen op projectondersteuning en valt deze inkomstenbron grotendeels weg. We verwachten 
voorts dat de publieke fondsen onder druk komen te staan vanwege lagere budgetten en het grotere beroep dat hierop door 
instellingen zal worden gedaan. We hebben hier in onze begroting rekening mee gehouden en deze post conservatief 
begroot.   
 

Uitkoopsommen en overige inkomsten 
De inkomsten van uitkoopsommen zijn conservatief begroot, omdat we op dit moment nog niet kunnen overzien wat de 
effecten zullen zijn van de bezuinigingen bij podia en kunsteducatieinstellingen. In het voorjaar van 2012 gaan wij van start 
met een campagne om donateurs en sponsors te werven, en met de oprichting van een vriendenorganisatie. Daar we 
beseffen dat deze markt onzeker is, nemen we de inkomsten uit deze voor ons nieuwe bron eveneens voorzichtig op: laag in 
2013 en geleidelijk toenemend in de jaren daarop. Naast deze inkomsten voorzien we jaarlijks wel een aanzienlijke bijdrage 
van private fondsen.  
 

Beheerslasten 
De beheerslasten stijgen geleidelijk door twee bescheiden salarisverhogingen van 2% (in 2013 en 2015) en de wettelijk 
vastgelegde jaarlijkse huurverhogingen van onze kantoorruimte en opslag. De verhouding beheerslasten-activiteitenlasten 
blijft overigens gelijk. Gemiddeld over 2013 en 2014 zijn deze een redelijke 26%. 
 

Personele bezetting 
Oorkaan werkt met een kleine vaste kern van medewerkers (artistiek directeur, zakelijk leider, marketingmedewerker, 
productieleider, artistiek coördinator, educatiemedewerker en kantoorassistent). Voor alle producties worden free-lance 
contracten afgesloten met musici, regisseurs, acteurs en overige artistiek betrokkenen. Ook technici en dagproducenten zijn 
niet in vaste dienst. Met hen worden eveneens per productie afspraken gemaakt.  
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Volledige begroting 2013 – 2016 
 

A  Baten 
  

2013 2014 2015 2016 

              

1 publieksinkomsten           

    buitenland 12.000  21.000  40.000  55.000  

    uitkoopsommen 195.900  260.600  221.950  164.900  

2 sponsorinkomsten contract 10.000  10.000  20.000  25.000  

    projectsponsoring 10.000  60.000  10.000  25.000  

3 overige inkomsten o.a. coproducties 58.200  257.500  267.250  240.000  

    overig         

              

4 directe opbrengsten (som 1-3)   286.100  609.100  559.200  509.900  

              

5 indirecte opbrengsten           

              

6 totale opbrengsten (som 4 en 5)   286.100  609.100  559.200  509.900  

              

7 structurele subsidie   432.000  511.200  471.600  511.200  

9 structurele subsidie gemeente   100.000  100.000  100.000  100.000  

11 overige subsidies publieke middelen   35.000  30.000  30.000  25.000  

12 overige bijdragen private middelen           

    waarvan particulieren 2.500  5.000  10.000  15.000  

    waarvan bedrijven  12.000  20.000  25.000  

    waarvan private fondsen 150.000  192.500  152.000  100.000  

    verkoop merchandise 5.000  7.500  10.000  10.000  

              

13 
totale subsidies/bijdragen  
(som 7-12)   724.500  858.200  793.600  786.200  

              

14 totale baten   1.010.600  1.467.300  1.352.800  1.296.100  
              

B Lasten 
  

2013 2014 2015 2016 

1 beheerlasten personeel   237.358  237.358  241.825  241.825  

              

2 beheerlasten materieel   82.400  84.900  86.400  87.400  

3 totale beheerlasten (som 1-2)   319.758  322.258  328.225  329.225  

              

4 activiteitenlasten personeel   428.038  669.218  633.047  593.092  

    algemeen personeel 90.983  95.903  97.452  97.452  

    honoraria artiesten 337.055  573.315  535.595  495.640  

              

5 activiteitenlasten materieel   263.275  476.755  392.180  374.735  

    algemeen  2.750  3.000  3.000  3.000  

    producties 153.525  358.255  269.680  242.235  

    overig 107.000  115.500  119.500  129.500  

              

6 totale activiteitenlasten (som 4-5)   691.313  1.145.973  1.025.227  967.827  

              

7 totale lasten (som 3-6)   1.011.071  1.468.231  1.353.452  1.297.052  
              

  Rentebaten   1.000 1.000 1.000 1.000 

              

  EXPLOITATIERESULTAAT   529 69 348 48 

 


