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Zelden ontving het Noord Nederlands Orkest (NNO) 
zoveel lof als voor de uitvoering van het monumentale  
War Requiem van Benjamin Britten. Voor een 
uitverkochte zaal brachten het orkest, de solisten  
en de drie koren een uitmuntende vertolking van een  
van de meest indrukwekkende klassieke werken van  
de twintigste eeuw. 

In alle opzichten toonde het NNO met deze muzikale 
herdenking van de Eerste Wereldoorlog zijn 
maatschappelijke engagement. In de woorden van de 
artistiek leider koos het orkest er voor kleur te bekennen 
door een debat uit te willen lokken over de staat van onze 
democratie. Het NNO verdient een groot compliment dat 
ze deze betrokkenheid onverschrokken etaleert, des te 
meer omdat de sector zich doorgaans op de vlakte houdt 
in maatschappelijke discussies. Het is een aanpak die de 
komende jaren navolging verdient.

Een van de redenen dat het orkest in deze opzet slaagde, 
was door jongeren tussen de 16 en 25 jaar uit te dagen 
om hun eigen protestsong in te sturen. De beste negen 
inzendingen gingen vooraf aan het War Requiem, 
uitgevoerd onder begeleiding van studenten van het 
Prins Claus Conservatorium.  Het is een fraai voorbeeld 
van hoe het orkest er steeds beter in slaagt nieuwe 
doelgroepen en met name jongeren te interesseren voor 
klassieke muziek.

1.1 Terugblik 

Het War Requiem staat daarmee symbool voor het beste 
wat het NNO te bieden heeft. Tegelijkertijd waren er vele 
andere geslaagde uitvoeringen die dit ook tot uitdrukking 
brengen: van de Zevende Symfonie van Mahler tot de 
beproefde filmmuziek-concerten. 

Dat het een geslaagd jaar was, blijkt ook uit de 
constatering dat het NNO nooit eerder zoveel publiek 
wist te trekken. Dit bevestigt eens te meer dat de 
inspanningen van de afgelopen jaren om een groter 
publiek te interesseren voor klassieke muziek vruchten 
afwerpen. Het orkest staat er goed voor, levert een hoge 
kwaliteit en heeft de financiën op orde. Alle betrokkenen 
verdienen hiervoor een groot compliment. Wij kijken dan 
ook met veel vertrouwen uit naar wat het komende jaar 
gaat brengen.

Henk Pijlman
voorzitter Raad van Toezicht

jaarverslag
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I    Culturele Hoofdstad: 
een charmeoffensief en 
publiekstrekker

Het NNO huldigde in 2018 zijn Friese roots en 
programmeerde extra veel bijzondere concerten in 
Fryslân: deelname aan de openingsceremonie, de 
Friese Matthäus, FaustTM op Oerol, SOLO, City Proms in 
Leeuwarden, het Internationaal Jeugdmuziekfestival in 
Sneek, het openingsconcert van Festival Oranjewoud 
en tot slot het ‘Overdrachtsconcert’ onder de titel Bach 
en Escher? met hoofdrollen voor de Friese sterspelers 
Simone Lamsma en Erik Bosgraaf en voor Escher en 
Mata Hari, inspiratiebronnen uit de Friese historie, in 
samenwerking met kunstenaarscollectief WERC. 

II  SOLO: zeven ontroerende 
eenakters van musici

Het project SOLO was de hit van 2018.  In zeven 
solo’s van circa tien minuten vertelden musici hun 
levensverhaal, met hun instrument, onder een staande 
lamp, op een knalgeel minipodium. Het beeld van 
een symfonieorkest veranderde in een optelsom van 
individuele verhalen, over herkomst en taal, doorzetten 
en afzien, de keuze voor een instrument en je hart volgen 
voor de muziek. De persoonlijke en intieme presentaties 
verrasten en ontroerden. En SOLO paste wonderwel in 
onze campagne #NNO Ontmoet!, waarin beelden van 
musici een hoofdrol spelen.

III Te gast: bijzondere dirigenten

Samenwerken met vaste gastdirigent Antony Hermus is 
opnieuw noemenswaard. Zijn muzikaal en inspirerend 
vermogen is groot, voor zowel orkest als kantoor. 
Samen geven we de NNO Mahler-traditie vorm, met in 
2018 Mahlers zevende symfonie; een groot succes. Bij 
begeleiding van de opera Die tote Stadt van Korngold 
bereikte hij een geweldige balans tussen opzwepen 
en koers houden. Een nieuwe dirigent die veel indruk 
maakte in 2018 was Kerem Hassan, wij zien hem graag 
terug in 2019!   

IV        Koningsdag: live televisie

Eervol was de uitnodiging om voorafgaand aan 
Koningsdag het Koningsconcert te verzorgen, in bijzijn 
van Koning Willem-Alexander en Maxima, uitgezonden  
op prime time op NPO2 voor 3 miljoen kijkers.1 

 Geen traditioneel concert maar een NNO-eigen, 
wervelende muzikale en multidisciplinaire reis door  
het Amerika van Leonard Bernstein en het Groningse 
land, samen met het Prins Claus Conservatorium en  
Club Guy & Roni. 

V Ter nagedachtenis

Op vrijdag 21 september namen wij afscheid van een 
gewaardeerde collega, onze violist Xander Wadman.  
We hadden hem nog veel mooie concerten gegund en 
over een paar seizoenen een welverdiend pensioen.  
Maar het liep anders. 

1.2 Wat viel ons op voor 2018 

1   Integraal terug te genieten via:  
https://www.ntr.nl/Koningsdagconcert/296/detail/ 
Het-Koningsdagconcert-2018/VPWON_1290046SOLO met Manuel Davilla Ares

Kerem Hassan
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1.3 Artistieke activiteiten in 2018 

2     Op de vraag met welk cijfer waardeer je het orkest, reageerden 
musici bij hun ontwikkelgesprekken in 2017/18 gemiddeld met een 
hoger cijfer dan in 2015/16.

3     Hierover meer bij hoofdstuk 1.5 (Publiek en Markt).

Bach & Escher?

De artistieke koers voor de periode 2017-2020 pakt  
goed uit. De NNO-speelkwaliteiten zijn toegenomen, 
getuige de vele positieve reacties van dirigenten en 
publiek, recensies en de eigen graadmeter. 2 Onze 
zoektocht naar nieuwe concertvormen en het ‘actueel 
maken’ van klassieke muziek verloopt parallel aan een 
gestage verbreding van ons publieksbereik. Dat vergt 
kennis van het symfonische repertoire en jarenlang 
opgebouwde speelervaring. Muzikaal Fingerspitzengefühl 
en artistiek je nek uit durven steken gaan daarbij 
hand in hand met een strategische en marktgerichte 
publieksbenadering.

Typisch NNO
Onze core business als Noordelijk symfonieorkest was 
ook in 2018 het klassieke repertoire spelen op zo hoog 
mogelijk niveau. Voor het behoud en de ontwikkeling 
van ons muzikale vakmanschap en om het publiek 
te raken met indrukwekkende composities uit de 
muziekgeschiedenis. Een gezamenlijke muziekervaring 
creëren staat voor ons centraal, want het geheim van de 
intense beleving van klassieke muziek schuilt in de live 
performance van het orkest. 

Het NNO zoekt actief naar de aansluiting tussen 
klassieke muziek en onze tijd. In het najaar van 2018 
kozen we ervoor het beroemde War Requiem van 
Benjamin Britten centraal te stellen, omdat toen precies 
honderd jaar geleden de Eerste Wereldoorlog eindigde. 
Het weinig gespeelde werk bood in deze context de 
kans om het protest tegen oorlog en geweld dat eruit 
opklinkt te vertalen naar het heden. De wijze waarop 
we het Requiem omringd met muzikale en educatieve 
activiteiten tot leven brachten ziet het NNO als 
omgevingsbewust programmeren; dat beschouwen we 
als ‘typisch NNO’. 

Relatie tussen muziek en publiek
De artistieke ambitie gaat samen met een doordachte 
publieksbenadering. Op basis van onze recente 
ervaringen en van publieksonderzoek formuleerden we 
vier product-markt combinaties (PMC’s) waarin de relatie 
tussen muziek en publiek wordt vertaald. Deze PMC’s 
fungeren als toetssteen bij de artistieke programmering 
en bij het ontwikkelen van marketingmiddelen. 3 

Hieronder worden per Product Markt Combinatie steeds 
een paar programma’s uit 2018 belicht.

 
Zie voor alle activiteiten in 2018 het  

activiteiten overzicht. In dat overzicht wordt 

gemarkeerd welk concert een relatie heeft met 

welke Product Markt Combinatie (PMC). C1 
Klassiek voor de echtliefhebbers

       PMC1 

Klassiek voor echte liefhebbers 
Onze grootste, meest stabiele publieksgroep bestaat 
uit liefhebbers van klassieke muziek (PMC1). We 
richten ons hierbij op de leeftijd 8-80, de realiteit is 
dat zestigplussers overheersen. Zij vonden in 2018 hun 
gading bij een scala aan NNO-concerten, met muziek 
variërend van Mahlers majestueuze Zevende Symfonie, 
het Requiem van Verdi en Sjostakovitsj Vijfde Symfonie 
tot Korngolds opera Die tote Stadt en de Matthäus 
Passion. Bij de grootsymfonische concerten is speciale 
aandacht voor topsolisten, die we met steun van de 
Stichting Beringer Hazewinkel kunnen contracteren. 
Nieuwe kandidaten voor het chef-dirigentschap worden 
ook in dit repertoire beproefd.

Maar liefst twee keer opera
Met de Nederlandse Reisopera (NRO) in Enschede 
werkt het NNO graag samen. Vaak in grote opera’s, 
waarmee het orkest zijn kwaliteit kan tonen en die 
goede publiciteit genereren. Wel zijn de operatournees 
door het land erg intensief en is het NNO in die periode 
tijdelijk minder hoorbaar in Noord-Nederland. Toevallig 
vonden er in dit kalenderjaar twee opvoeringen plaats: 
Der Fliegende Holländer (voorjaar) en Die tote Stadt 
(december 2018 - januari 2019). De komende jaren spelen 
we de opera steeds in dezelfde periode; bij de start van 
het klassieke muziekseizoen. 
Opera heeft overigens door zijn sterke visuele en 
verhalende kant ook aantrekkingskracht op een breder 
publiek, zie PMC 2 hieronder.
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       PMC2

Toegankelijker aanbod voor  
de cultuurgenieters
Cultuurgenieters vormen de publieksgroep bij onze 
tweede PMC. In de praktijk zijn dit veelal 35-plussers. 
Ze komen samen, in een groepje, of met hun kinderen. 
Ze houden van culturele uitstapjes en staan open voor 
klassieke muziek als het programma aanspreekt en 
‘toegankelijk’ overkomt. Zoals bij het Nieuwjaarsconcert, 
vaste prik voor veel Noorderlingen, in 2018 met soliste 
Lenneke Ruiten. 

Zowel voor kenners als voor breed georiënteerde 
cultuurgenieters (PMC 1 en 2) zijn concertformats 
aantrekkelijk waarbij de luisterervaring extra 
belevingswaarde meekrijgt. Dat gebeurt bijvoorbeeld 
door visuele toevoegingen, een verteller/presentator of 
met een specifiek thema dat veelzijdige stukken met 
elkaar verbindt. Zoals in 2018 bij het programma over 
Leonard Bernstein, met de Friese Matthäus en de serie 
Protestsongs, 100 jaar na WO1 en het Kerstconcert.

Honderd jaar Leonard Bernstein
Rond zijn honderdste geboortedag richtten we 
onze aandacht op Bernsteins veelzijdigheid en zijn 
inspiratiebronnen. De grote componist en dirigent was 
een muzikale omnivoor en juist dat belichtte het NNO. 
Bernstein zocht naar een eigen Amerikaanse muzikale 
identiteit, hij bracht folk, jazz, klassiek, latino en joodse 
muziek samen. Nog opvallender was dat hij als eerste in 
de gevestigde klassieke muziekwereld openlijk positief 
sprak over The Beatles, The Stones en Michael Jackson. 
Speciaal Jackson adoreerde hij en daarom lieten we 
naast werk van Stravinsky, Ives, Antheil en Ravel ook 
Beat it en Thriller horen.  

Friese Matthäus Passion
Leeuwarden Culturele Hoofdstad was reden om onze 
Friese roots 4 muzikaal kracht bij te zetten, onder 
andere met een Friese versie van de Matthäus Passion. 
In opdracht van het NNO vertaalde componist en 
tekstschrijver Peter Sijbenga de Duitse tekst in het Fries, 
een taal die in lenigheid en klank vaak dichter bij het 
Duits ligt dan het Nederlands. De indringende teksten 
kwamen in de eigen taal extra dichtbij en dat was ook 
reden voor nieuw publiek eens naar een Matthäus-
uitvoering te gaan. We speelden deze  productie in meer 
zalen dan gewoonlijk en in de kerken van Dokkum en 
Harlingen. Omrop Fryslân maakte hierover een boeiende 
documentaire, die ook op NPO1 werd uitgezonden.

Protestsongs en concertreeks rond  
einde WOI 
Zoals gezegd kregen onze orkestambitie en ons muzikaal 
engagement invulling bij de concerten rond het 

4     Het NNO is een fusie van het voormalige Frysk Orkest en 
het Noordelijk Filharmonisch Orkest (1989).

5     Zie hierover meer bij Educatie & talentontwikkeling.

festivalachtige setting, zoals in Popzaal Neushoorn of op 
een buitenlocatie. 

Zo speelde het NNO gamemuziek op Eurosonic Air, 
tijdens Eurosonic-Noorderslag op de Grote Markt in 
Groningen. De gamewereld is intussen groter dan de 
filmwereld en gebruikt veelvuldig klassieke muziek, reden 
om ons ook op dat potentiële publiek te richten. In juni 
2018 vertegenwoordigde een aantal musici het NNO 
bij Oerol. Zij speelden mee in het theaterprogramma 
Faust™, een samenwerking met Club Guy & Roni/NNT. 
Naar idee van de jonge theatermaker Hendrik Aerts 
maakten drie van onze musici samen met acteurs en 
dansers midden in het bos van Hoorn op Terschelling een 
fascinerende voorstelling. Dit project werd gefinancierd 
vanuit het Station Noord 2.0 budget.

De al genoemde productie SOLO, was een samenwerking 
van Lân van Taal en Explore the North en is door 
de zeven deelnemers uit verschillende windstreken 
gespeeld op de festivals Oerol, Simmerdeis, Welcome 
to the Village, Admiraliteitsdagen, Oranjewoud Festival, 
Noorderzon en Explore the North. SOLO is bijzonder 
goed ontvangen en leverde bij de ranking van het publiek 
van Explore the North een tweede plaats op.

Realistische keuzes
Soms vindt een programmaopzet intern of bij het  
publiek te weinig respons. Het geplande concert met 
muzikant en filmmuziekcomponist Tom Holkenborg 

War Requiem van Benjamin Britten. Oorlog is helaas nog 
altijd een actueel onderwerp, iedere dag zien we er de 
beelden van. Met een veelzijdige thema-concertserie 
als deze wil het NNO mensen aan het denken zetten 
en laten zien dat klassieke muziek heel relevant kan 
zijn. Het programma richtte zich op een combinatie van 
liefhebbers, breed geïnteresseerden en jongeren.
De serie bestond uit drie concertprogramma’s. In 
oktober speelden we stukken van Gustav Holst, Maurice 
Ravel en Béla Bartók, componisten die bloedstollende 
muziek maakten over het voorvoelen en ervaren van 
de Eerste Wereldoorlog. In deel twee exploreerden 
we hoe klassieke twintigste-eeuwse protestsongs 
zich manifesteren in onze tijd. Samen met het orkest 
vertolkten de vier singer-songwriters Tim Knol, Jeanqu 
Macrooy, Maaike Ouboter en Giovanca hun favoriete 
protestsongs en speciaal hiervoor geschreven nieuwe 
protestliederen. Eric Corton verweefde het geheel in 
een persoonlijke presentatie. Deel drie bestond uit het 
magnifieke War Requiem, uitgevoerd in een vijf keer 
grotere bezetting dan gemiddeld: 250 koorzangers, een 
kinderkoor, drie solisten en een groot symfonieorkest. 
Juist om jongeren te betrekken bij de actualiteit van deze 
muzikale oproep tot vrede betrokken we 16 tot 25 jarigen 
bij de serie, in een groot educatieproject. 5 

Zomerse openluchtconcerten
Cultuurgenieters (PMC2) komen graag naar de 
openluchtconcerten, die vaak gratis toegankelijk 
zijn. Dit jaar met veel opvallende solisten. In mei 
traden we op met Percossa tijdens het Europees 
Jongerenmuziekfestival At the Watergate, in Sneek. 
In juni openden we het Oranjewoud Festival, met een 
nieuwe compositie van Vanessa Lann en Prokovjev’s 
vioolconcert met Noa Wildschut. Daarna volgden 
Cityproms in Leeuwarden met pianist Abdouraimov 
en het Lauswolt Zomerconcert met de broers Jussen. 
Het 28 augustus ‘Groningens Ontzet’ concert had een 
musicalkarakter met Pia Douwes en Rubèn Plantinga.  
Bij Pura Vida, in Blauwe Stad eerden we het oeuvre van 
Ede Staal. 

De openluchtconcerten die horen bij een (meerdaags) 
festival, trekken een specifieker publiek.

       PMC3

Concerten op locatie en eenakters tijdens 
festivals
Onze derde publieksgroep (PMC3) omvat mensen in de 
leeftijd 15-45 jaar, al dan niet (meer) student. Het NNO 
rekt de grenzen van een traditioneel orkest nog verder 
op in deze concerten en activiteiten voor een minder 
voorspelbare publieksgroep. Een kunstminnend publiek, 
dat zich graag laat verrassen in een multidisciplinaire, 

alias Junkie XL kreeg, ook door de overvolle Culturele 
Hoofdstad programmering in Leeuwarden, te weinig 
voorverkoop en is helaas geannuleerd.

       PMC4

Educatie en talentontwikkeling
Onze vierde PMC omvat de activiteiten op het  
gebied van talentontwikkeling en educatie. Voor 
kinderen en jongeren van 4 tot 24 jaar, studenten 
kunstvakonderwijs, startende professionele musici  
en geoefende amateur zangers. Hierover en over 
het NNO als Cultuurpijler meer in 1.6.  

Evaluatie en Innovatie
Voor Cultuurperiode 2017-2020 is een innovatie  
ambitie geformuleerd. Innovatief zijn, dat past bij 
ons en we investeren er in via een meerjarig-
innovatiebudget van € 250.000,- (zie hierover verder  
in 1.4). Begin 2018 formuleerden we scherper dat 
innovatie bij ons vooral gaat over productinnovatie: 
programma’s die een relatie leggen tussen klassieke 
muziek en actuele maatschappelijke ontwikkelingen, 
ontwikkeling van andere concertvormen om nieuwe 
publieksgroepen te bereiken en toevoegingen die de 
concertbeleving extra spannend maken. In dit jaarverslag 
komen alle voorbeelden hiervan in 2018 langs. Medio 
2019 evalueren we de effecten van onze investeringen 
in innovatie.

Zomerconcert Landgoed Lauswolt
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1.4.1   Toelichting op het 
exploitatieresultaat 

Resultaat 2018 
•   Met 129.174 bezoekers is in 2018 opnieuw een mooi 

publieksbereik behaald. (108.000 in 2017)
•  Het financiële resultaat is € 35.262,-.
•   Het percentage eigen inkomsten voldoet met 30,1% 

ruim aan de door OCW gehanteerde norm (in 2017 was 
dat 31,3%). Het totaal aan eigen inkomsten bedraagt 
€ 1.741.856,- en is afkomstig uit recette kaartverkoop, 
sponsorinkomsten en fondswerving.

•   Samenvattend: in de bezoekersaantallen is er al jaren 
een gestage maar duidelijke groei en het financiële 
resultaat toont continuïteit en beheersbaarheid. Voor 
de jaarcijfers en de toelichting daarop verwijzen we 
naar de jaarrekening. 

Publieksinkomsten en subsidies
De publieksinkomsten zijn € 1.213.473 en net als vorig 
jaar iets hoger dan geprognosticeerd, onder andere door 
twee extra concerten (ter gelegenheid van Koningsdag) 
en hogere bezoekersaantallen, onder meer in thuiszaal 
Groningen. De toekenning van de rijkssubsidie ging in 
2018 gepaard met een ruimere loon-prijscompensatie 
(indexering) die buitengewoon welkom was! Hiermee 
kon een bescheiden loonstijging voor musici en 
kantoorpersoneel worden doorgevoerd. De rechtstreekse 
bijdrage van de Noordelijke overheden pakte iets 
hoger uit, door de incidentele bijdrage van € 15.000 
van de Provincie Drenthe voor het jongerenproject 
‘In Protest’. Sommigen Noordelijke overheden dragen 
indirect bij via steun aan evenementen waarbij het 
NNO een grote rol speelt, zoals de Provincie Groningen 
aan openluchtconcert Pura Vida en de Gemeente 
Leeuwarden aan City Proms. 

Het NNO is een BIS-instelling en ontvangt het 
leeuwendeel van zijn subsidie van het ministerie van 
OCW. In 2018 waren er twee monitorgesprekken met het 
ministerie en met de Raad voor Cultuur. Onderwerpen 
waren de artistieke koers, educatiecijfers, het 
Heerenakkoord en het Regioprofiel van de Noordelijke 
overheden.

Samenwerking overheden
Het lukte de Noordelijke overheden gezamenlijk en in 
overleg met de instellingen een Regioprofiel We the 
North op te stellen. Een hele klus, vanwege de diffuse 

opdracht en het grote aantal deelnemers. Het NNO is 
er trots op dat er een ambitieus beeld wordt geschetst, 
waarin recht wordt gedaan aan het karakter van het 
landsdeel en de kansen van culturele instellingen die 
samen de basis vormen. Als grootste Noordelijke BIS-
instelling voelt het NNO zich ‘gezien’ door de overheden 
bij de formulering van gezamenlijk beleid.  
De Noordelijke financiële bijdrage is deze 
kunstenplanperiode iets ruimer geworden, maar nog 
steeds bescheiden. Dat heeft historische gronden. 
Belangrijk is te constateren dat het NNO zich erkend 
weet vanwege zijn boegbeeldfunctie, de jeugdconcerten, 
innovatieve producties en het Cultuurpijlerschap. Twee 
keer per jaar organiseren we een speciale ontvangst 
voor politici, overheidsbestuurders en beleidsmakers. In 
Friesland was dat in het voorjaar rondom de uitvoering 
van de Friese Matthaüs Passion. In Groningen en 
Drenthe rondom de uitvoering van het War Requiem. 

Zorgen zijn er wel – in aanloop naar het volgende 
Kunstenplan – over de consequenties van het 
voorgenomen Regiobeleid. Dat heeft te maken met 
die historisch gegroeide subsidieverhoudingen tussen 
het Rijk en het Noorden, sinds de fusie van het Frysk 
Orkest en het Noordelijk Filharmonisch Orkest (NFO) 
in 1989. Toen nam de rijksoverheid de financiële 
verantwoordelijkheid voor het nieuw gevormde NNO 
grotendeels op zich, waar die voorheen uitsluitend 
bij de regionale overheden lag. De  wijze waarop de 
investeringen in het NNO nu verdeeld zijn over het rijk 
en de regio stamt uit die tijd. Met de groter wordende 
aandacht voor cultuurbeleid in de regio kan deze 
verdeling ter discussie komen te staan. In de gesprekken 
met de verschillende overheden brengen we dit onder de 
aandacht.
 
Nieuwbouw De Oosterpoort
In 2017 besloot de Groningse Gemeenteraad dat 
De Oosterpoort over tien jaar zal worden gesloopt. 
Het gebouw is niet toekomstbestendig en dat heeft 
verregaande consequenties voor het NNO. Een goede 
concertzaal in een aantrekkelijk muziekgebouw is 
voor het klassieke muziekpubliek en voor ons van 
levensbelang. In het kader van de plannen rondom 
nieuwbouw presenteerden we in april 2018 het visiestuk 
Het NNO en het toekomstig Muziekgebouw, waarin 
wij onze ideeën en wensen weergeven. Ook bezochten 
we ter oriëntatie samen met vertegenwoordigers van 
De Oosterpoort en de gemeente Groningen een zestal 
andere muziekgebouwen in binnen- en buitenland: 

1.4 Financieel en  ondernemerschap 

Protestsongs, 100 jaar na WOI
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Utrecht (Vredenburg/Tivoli), Breda (poppodium 013) 
en Amsterdam (Ziggo Dome) en de concertzalen in 
Birmingham, New Castle en Luzern. 

Plannen voor nieuwbouw gaan overigens gelijk op 
met investeringen in het huidige pand, dat immers de 
komende tien jaar nog intensief gebruikt wordt. Met 
hulp van een particuliere donateur kon het NNO een 
substantieel bedrag investeren in het backstagegebied 
van De Oosterpoort, waar onze musici actief verblijven 
tijdens de vele repetities en concerten.

Fondswerving, NNO Instrumentenfonds,  
(in)directe sponsoring
De werving onder cultuur- en vermogensfondsen en 
donateurs leverde in totaal € 194.470 op, met een 
bedrag van € 78.000 specifiek voor de Pieter Roelf 
Jeugd Concerten. Voor de jongerenproductie In protest 
(voorprogramma War Requiem) werd € 29.000 toegekend 
door Fonds21, de provincie Drenthe en een particuliere 
donateur. De Stichting Van Zadelhoff Fonds schonk 
een algemene bijdrage en zet dit na 2018 opnieuw vier 
jaar voort. Stichting Beringer Hazewinkel stelt voor 
de periode 2017-2020 gelden beschikbaar voor het 
aantrekken van internationale topsolisten. Daarvan is 
in 2018 een bedrag benut van € 85.000. 

Het NNO kent een achterban met trouwe bezoekers, 
hetgeen kansen biedt voor donateurswerving. Het NNO 
fonds werft kleine en grote giften voor de aankoop 
van instrumenten. Doel is musici te voorzien van 
hoogwaardige bruikleeninstrumenten of leningen ten 
behoeve van de aankoop van instrumenten. Jaarlijks is er 
een donateur-wervingsactie via een direct mailing. Ook is 
er een nieuw wervingsprogramma ontwikkeld, het NNO 
Gilde, om grotere gevers (vanaf € 1.000) voor langere 
duur aan het Instrumentenfonds te binden. De campagne 
is in 2018 voorbereid; in het voorjaar van 2019 vindt het 
eerste Gilde event plaats. 

Uit directe sponsoring ontving het NNO € 181.892. Dit 
is hoger dan in 2017 en lager dan begroot. Er is een 
energiek jaar gedraaid; de tiende editie van het gala 
was erg succesvol met twintig tafelpartners en de 
contacten met concertsponsors zijn bestendigd. Er 
werden verschillende nieuwe contacten gelegd, waarvan 
het succes zich niet meteen uitbetaalt, maar dat op 
termijn zeker bijdraagt aan de continuïteit en uitbouw 
van ons sponsorpotentieel. Het nieuwe sponsorproduct 
‘masterclass leidinggeven’ bleek een langere aanloop 
nodig te hebben, proefdraaien in 2018 ging goed. (Meer 
hierover bij 1.5 Publiek & Markt).

Dat het resultaat financieel niet helemaal matcht met de 
verwachtingen komt onder andere omdat twee gekozen 
sponsorconcerten in het tweede deel van seizoen 

2018-2019 vallen, waardoor de opbrengst terechtkomt 
in kalenderjaar 2019. Veel personele aandacht ging in 
2018 uit naar fondswerving, waar dan ook een plus is 
geboekt. Minder zichtbaar is de indirecte sponsoring, die 
deels via uitkoopopbrengsten in de jaarrekening terug te 
vinden is, aan de  zeventien partners van het Lauswolt 
Zomerconcert die in 2018 samen een speciale Culturele 
Hoofdstad editie mogelijk maakten en aan de sponsors 
van het Pura Vida, zoals Gasterra en de gemeente 
Oldambt.
 
Bestemmingsreserve innovatie/frictie 
Vanuit de vorige kunstenplanperiode was er een restant 
aan frictiegelden. Deze gelden zijn onder andere 
gebruikt om in 2017 een bestemmingsreserve innovatie 
van € 250.000 te vormen. Hiervan is conform begroting 
in 2018 € 135.000 ingezet. Ongeveer € 100.000 daarvan 
is besteed aan innovatieve projecten op het gebied 
van de programmering, techniek (licht en geluid) en 
marketing. Het overige deel is ingezet ter dekking van 
diverse frictiekosten.  

Toelichting op de financiële positie
Er is € 35.262,- aan de algemene reserve toegevoegd. 
De solvabiliteit is 37%. Door de besteding van gelden 
uit de bestemmingsreserve innovatie/frictie voor 
bovengenoemde doelen en uit het Bestemmingsfonds 
restant subsidie OCW 2013-2016 voor reguliere 
kerntaken zal in de komende jaren dit percentage 
geleidelijk dalen richting 25-30%. Ook dan is er nog 
sprake van een solide financiële situatie. De gelden uit 
het Bestemmingsfonds restant subsidie OCW 2013-2016 
zullen in de periode 2019-2020 worden ingezet voor het 
beleid zoals dat in de meerjarenbegroting is verwerkt.  
De verwachting is dat we in de komende jaren de eigen 
inkomsten consolideren boven de 30%. Dit willen 
we doen door het aanboren van nieuw publiek via 
gerichte marketingactiviteiten, meerjarige fonds- en 
sponsorcontracten af te sluiten, extra inzet te plegen op 
de werving van fondsen en sponsors voor innovatieve 
producties. 

Jaarlijks worden er projectmatig bedrijfsmatige 
processen onder de loep genomen; zoals in 2018 de 
fiscaliteit rond de lonen, de toepassing van de AVG 
Privacywetgeving en het beheer en de uitvoering van 
de IT-omgeving (inzake de omgang met beveiliging en 
datalekken). 

Isabel Vaz, cello
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Het NNO en zijn publiek
Opnieuw genoten meer bezoekers van symfonische 
muziek door het NNO! Het extra bereik ten opzichte  
van vorig jaar (108.000) was er vooral in Friesland,  
door de vele festivals in het culturele hoofdstadjaar.  
De gemiddelde leeftijd van het publiek werd in 2018 
lager, vooral door de avontuurlijke programmering,  
met als gevolg publieksverbreding. Onze communicatie 
en marketing spitsten we sterker toe op het profiel van 
de (potentiële) bezoekers. Op basis van kwantitatief 
en kwalitatief publieksonderzoek werken we met vier 
relevante Product Markt Combinaties (PMC’s). 6  
In hoofdstuk 1.3 benoemden we de relatie tussen  
de PMC’s en onze activiteiten, hier gaan we in op  
de marketing/bezoekerskant. 

Vast publiek en nieuw publiek
We investeren in behoud en groei van ons trouwe publiek 
(PMC1) met onze reguliere programmering, waarbij 
dirigenten en solisten van naam een belangrijke rol 
spelen. Het publiek - dat ook voor elkaar komt, ze vormen 
een ‘community’ - verdiept zich graag inhoudelijk in 
deze concerten, blijkt uit de grote opkomst bij de (gratis) 
inleidingen vooraf. Van dit vaste publiek komt een grote 
groep bezoekers meerdere keren per jaar. Ter illustratie 
hieronder de bezoekfrequentie in seizoen 2017/2018 in 
De Oosterpoort. De cijfers van de andere concertzalen 
zijn vergelijkbaar. Daarnaast is er een groeiende groep 
concertgangers (PMC2), die één à twee keer per jaar het 
NNO bezoekt en steeds later een kaartje koopt.

Bezoekfrequentie Aantal kaarten

1 9.665
2 3.199
3 1.666
4 833
5+ 5.241

Concertbezoek moet concurreren met vele andere 
vormen van vrijetijdsbesteding. Onze recente resultaten 
in het bereiken van een nieuw en jonger publiek 
motiveren ons om hier gericht in te investeren (PMC2). 
Dit vergt naast avontuurlijk en innovatief programmeren 
een andere marketingstrategie dan voor ons vaste 
publiek. Samen met de marketingafdeling van de zalen 
benaderen we potentieel nieuw publiek op basis van de 
indeling in de MOSAIC doelgroepen. 7

Nieuw publiek dat niet uit zichzelf de concertzaal 
opzoekt, bereiken we door openluchtconcerten te 
spelen op locaties in Noord Nederland. Die concerten 
zijn laagdrempelig en doorbreken het imago van het 
traditionele symfonieorkest. Ruim een zesde deel van het 
totale bezoekersaantal in 2018 bezocht het NNO tijdens 
een van de zes openluchtconcerten (21.400.bezoekers).  

Nieuw publiek zoeken we ook door met klassiek 
repertoire in een verrassende context in te spelen op 
actuele maatschappelijke thema’s. Zoals met de in 1.3 
genoemde concertserie Protestsongs: 100 jaar na WOI. 
Met deze serie van drie totaal verschillende concerten, 
met telkens eigen publiek en een talentprogramma 
werden jong en ouder publiek en professionele en 
amateurmusici met elkaar verbonden. Spannend is het 
als je als symfonieorkest de grenzen opzoekt door te 
spelen waar de muziek anders wordt beleefd, zoals in 
poppodium Neushoorn (staand en met de bar open) 
en tijdens festivals als Oerol, Simmerdeis, Explore the 
North en Noorderzon (PMC3). Het meer directe contact 
tussen musici en publiek zorgt daarbij voor een intensere 
luisterervaring. 

1.5 Publiek en Markt

6     Zie 1.3 Artistieke activiteiten. 7     MOSAIC is een doelgroep-segmentatiesysteem dat mensen indeelt 
in verschillende doelgroepen op basis van hun cultuurconsumptie.
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Contact tussen musici en publiek
Dat contact was ook de inzet van onze campagne 
#Ontmoet het NNO, waarbij verhalen, foto’s en filmpjes 
van musici via allerlei communicatiekanalen werden 
ingezet om onze musici beter te leren kennen en 
zichtbaar te maken. Onze musici, zeventig in totaal 
en afkomstig uit veertien landen, waren tijdens de 
pauzes en na de concerten in wisselende samenstelling 
aanwezig om publiek te ontmoeten. In augustus 2018 
introduceerden we het nieuwe seizoen met grote foto’s 

van musici in een informele setting, met als tekst 
‘Zie ik je in de concertzaal?’ Zij hingen in de stad, bij 
bushaltes en restaurants, in bibliotheken, op grote 
affiches, ansichtkaarten en in brochures. Bij elke foto 
hoorde een persoonlijk verhaal van de musicus, te lezen 
op onze website en in het Vriendenmagazine. Bij het 
openingsconcert was een fototentoonstelling waarbij 
de gefotografeerde musici aanwezig waren. Aansluitend 
op deze persoonlijke benadering stelden we offline en 
online ook de solisten en dirigenten meer centraal.

#Ontmoet het NNO
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Muziekbeleving versterken
Vanuit de visie dat beeld de muziekbeleving versterkt, 
werkten we bij twee concerten met liveprojectie op 
schermen aan weerszijden van het podium.  
Via close-ups van musici en de dirigent werd zichtbaar 
door wie en door welke instrumenten (een solo passage) 
werd gespeeld. Na afloop en met zogenaamde feedback-
zuilen vroegen we naar de reacties van het publiek. 
Die waren overwegend positief, maar sommigen waren 
ook kritisch. Zij ervoeren de beelden op de schermen 
als afleidend; een concert moet voor hen vooral een 
luisterervaring blijven. De waardering van de schermen 
werd onder de musici ook verdeeld gewaardeerd, 
sommigen waren enthousiast, anderen wezen op de 
storende nabijheid van de camera’s of vonden de 
toegevoegde waarde vooral zinvol bij openlucht en 
cross-over concerten. Bij het creëren van meer (visuele) 
belevingswaarde moet goed worden afgewogen wanneer 
je schermen inzet en voor welke publieksgroepen.

Bij het speciaal voor Culturele Hoofdstad geprogram-
meerde Escher en Bach? kreeg kunstenaars collectief 
WERC de opdracht zich te laten inspireren door Bach’s 
Toccata en Fuga in D. Zij maakten computergestuurde 
visuals die in beeld en ritmiek aan grootmeesters 
Bach en Escher refereerden. Een geslaagde vorm van 
samenspel tussen beeldende kunst en klassieke muziek.
Concertbeleving wordt ook sterker als je meer weet over 
de componist, muziekstukken en solisten. Voorafgaand 
aan een concert zijn er daarom vaak inleiders; in 2018: 
Ebo Reitsma, Thea Derks, Thiemo Wind, Andreas Blühm, 
Huib Ramaer en Merlijn Kerkhof.  
Eric Corton was ook in 2018 Artist-in-Residence;  
hij presenteerde concerten, zong zelf en maakte deel  
uit van de jury van de singer-songwriters voor 
Protestsongs. De formule van Corton als gastheer 
en medeorganisator blijkt voor ons symfonieorkest 
uitstekend te werken. Ook artiesten als Angela Schijf, 
Leo Blokhuis, Harry Piekema en Hadewych Minis 
bezorgden het NNO-publiek als gids en presentator een 
unieke concertervaring.

Kaartverkoop en bezoekersfrequentie
Het NNO is sterk afhankelijk van de samenwerking  
met de zalen, omdat die de kaartverkoop doen.  
Uit hun informatie blijkt dat de klassieke concerten  
van het NNO het goed doen. De kaartprijs varieert  
van ongeveer € 12,50 (jongerenprijs) tot € 70,-. In deze 
prijsstelling zit weinig ruimte om te verhogen, vanwege 
de (beperkte) financiële draagkracht van het Noordelijke 
publiek. Per 1 januari 2019 is de BTW op concertkaarten 
verhoogd van 6% naar 9%: een gemiddelde prijsverhoging 
van € 1,- per kaart. We verwachten niet dat dit effect zal 
hebben op de kaartverkoop vanaf seizoen 2019/2020. 

Website, sociale media en digitale 
nieuwsbrief
Om onze bezoekers beter te kunnen bedienen en om 
goed aan te sluiten op de vernieuwde huisstijl van het 
NNO is begin 2018 een nieuwe website gerealiseerd.  
De nieuwe website is responsief, met als doel; kaart-
verkoop door directe doorverwijzing naar concertzalen 
en informatievoorziening. De site wordt, anders dan 
misschien verwacht, door alle leeftijdsgroepen ongeveer 
evenveel bezocht: 46% is jonger dan 45 jaar. Het digitale 
publiek, website en sociale media, bestaat voor 61% uit 
vrouwen.

Het NNO neemt deel aan het Google Grants programma, 
dat gratis AdWords-advertenties doneert aan geselec-
teerde culturele- en liefdadigheidsstichtingen over de 
hele wereld. Voor ons levert dit goede resultaten op die 
bijdragen aan de kaartverkoop en de zichtbaarheid van 
het NNO op het internet.

Zichtbaarheid op sociale media wordt voor organisaties 
steeds waardevoller. Het is de ideale plek om niet alleen 
te zenden, maar ook om met mensen in gesprek te gaan 
en het sentiment te meten. Het NNO is actief op  
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en YouTube.  
Van het aantal volgers van de NNO Facebookpagina zijn 
de leeftijdsgroepen 25-34 jaar en 45-54 jaar het grootst. 
Het aantal volgers op Twitter is niet aanzienlijk gestegen 
of gedaald in het afgelopen jaar. Aangezien Twitter als 
medium over het algemeen maandelijks meerdere  
gebruikers verliest is dit een goed resultaat.  
De groep volgers van Instagram stijgt wekelijks. De  
kanalen YouTube, LinkedIn en Spotify hebben nog  
potentie voor het NNO. 

Business to Business 
Sponsorships zijn los van hun waarde in geld heel 
belangrijk voor de relatie. Van onze vaste sponsoren zijn 
er vier al meer dan vijftien jaar aan het NNO verbonden. 
Sponsors bezoeken met medewerkers en/of relaties vele 
concerten, helpen ons aan nieuwe contacten en zijn am-
bassadeurs in het circuit van bedrijfsleven en overheid. 
Ze komen uit verschillende branches, zoals vastgoed,  
advocatuur, gezondheid en zorg, onderwijs, media en 
accountancy. We investeren in bestaande relaties, om 
bijvoorbeeld een galatafel af te nemen, een kinder- 
concert te ondersteunen of aan het instrumentenfonds 
bij te dragen. Naast de sponsorcontracten waren er in 
2018 ook twee grote  bartercontractpartners (waarde 
€ 25.000). 

Relatie-events en speciale concerten
Het symfonisch Gala is een jaarlijks terugkerend 
succesnummer, zeker ook door de nauwe samenwerking 
met De Oosterpoort. Het was in 2018 de tiende 
editie, met ruim tweehonderd gasten afkomstig uit 

bedrijfsleven, overheid en andere organisaties die 
genoten van het diner, de muziek en de ontmoetingen.  
De herkomst van de gasten is uit het hele Noorden en 
ook landelijk. 
Tijdens speciaal geselecteerde concerten nodigden 
wij onze relaties uit, met als doel ze te bedanken, te 
betrekken of te informeren over het orkest. Arriva en 
het Ouderenfonds droegen bij aan ‘NNO ontmoet’, 
een arrangement exclusief voor 80-jarigen, in 2018 
bij het Kerstconcert in De Oosterpoort in Groningen. 
Bij voldoende financiering zetten we dit initiatief in 
2019 voort in zalen in Groningen, Leeuwarden en 
Assen. Omdat het NNO het belangrijk vindt zelf ook 
maatschappelijk actief te zijn, ging de opbrengst van ons 
benefietconcert Doornroosje, met verteller Georgina 
Verbaan, naar het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen.
Een nieuw aanbod voor het bedrijfsleven is de 
leiderschapstraining. Onze vaste gastdirigent Antony 
Hermus geeft enthousiast uitleg over het orkest, de 
individuele rollen en het samenspel. De cursisten 
staan zelf ook op de bok om te ervaren hoe je een grote 
groep aanstuurt – zonder woorden. Veel van de jonge 
ondernemers die via JNO (leden VNONCW-Noord tot 45 
jaar) deelnamen, hadden het NNO nooit eerder bezocht. 
Na afloop woonden ze scherp “getuned” een concert bij. 
In 2019 continueren we dit aanbod.

In de Media
Naast alle aandacht in de gedrukte media, die in 2018 
groter was in aantal en bereik, was het NNO ook op de 
Nederlandse televisie en radio te zien en te beluisteren, 
lokaal, regionaal en landelijk. De kijk- en luistercijfers zijn 
nog nooit zo hoog geweest. Een aantal concerten werd 
opgenomen door de Nederlandse of lokale omroepen. 
Andere concerten nemen we zelf op, zodat het publiek 
ze via ons Youtubekanaal kan meemaken. Ultiem was 
de uitzending van het Koningsdagconcert, integraal 
uitgezonden en terug te zien via de NTR. Inzet is om via 
de media een imago neer te zetten dat aansluit bij de 
door ons gewenste identiteit ‘een symfonieorkest dat op 
topniveau spraakmakende programma’s brengt’.

Vriendenvereniging NNO
Onze Vriendenvereniging vormt met 2.800 leden 
een belangrijke, trouwe publieksgroep van het NNO. 
Vergeleken met andere Nederlandse orkesten hebben 
we een grote, constante groep (na Amsterdam en 
Rotterdam de grootste). De Vrienden bemensen bij 
onze zaalconcerten een vriendenbalie, waar zij de 
programmaboekjes uitdelen en informatie verstrekken. 
Ook organiseren ze actief kamermuziekconcerten.  
De vereniging draagt financieel bij aan verschillende  
NNO-doelen, waaronder educatie. De vrienden wonen 
veelal in de drie Noordelijke provincies, met een accent 
rondom de stad Groningen.

De Vrienden ontvangen twee keer per jaar een  
magazine. Het tweede nummer van 2018 had een 
lifestyle karakter, aansluitend bij #Ontmoet het NNO! 
Met inspirerende interviews met musici, solisten en 
dirigenten, informatie over concerten en de achtergrond 
van de programmering. We ontvingen veel lovende 
reacties. In 2018 is via een callcenter een succesvolle 
actie gedaan om een hogere financiële bijdrage 
onder de vrienden te genereren. Een mailing van 
het Vriendenmagazine naar mensen die vaker NNO-
concerten bezoeken, leverde 160 nieuwe vrienden op. 

10e editie symfonisch gala
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2018 was het tweede jaar waarin het NNO voor álle jaargangen van 
primair, voortgezet en speciaal onderwijs activiteiten verzorgt op scholen 
en in de concertzalen in het Noorden. Daarbij werken we actief samen 
met het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, maatschappelijke en 
culturele instellingen, Noordelijke koren en collegaorkesten in het land.

1.6 Educatie & talentontwikkeling

Méér Muziek in de Klas 
Exact een jaar na het ondertekenen van het convenant 
Méér muziek in de Klas Lokaal Groningen (MMIK) 
verzorgde het NNO op 14 november 2018 een workshop 
voor leerkrachten, directies en ICC-ers uit het 
basisonderwijs. En op verzoek van leerkrachten, later 
nogmaals. Eind 2017 beloofde het NNO bovendien de 
vijfdegroepers van alle betrokken scholen uit te nodigen 
voor een gratis orkestrepetitie, nu gepland in maart 
2019. In navolging van Groningen is op 20 september 
2018 de samenwerkingsconvenant Méér Muziek in de 
Klas Lokaal Friesland getekend, mede door het NNO. We 
onderzoeken hoe we hier voor Friesland een passende 
invulling aan kunnen geven.

Concerten voor de onder- en middenbouw
De animo voor kleuterconcerten op de basisschool 
blijkt groot. In de eerste maanden van 2018 speelden 
NNO-musici en een workshopleider voor 1.457 kleuters 
op basisscholen het meedoe-concert Carnaval van 
de Dieren, via Cultuurmenu Groningen. Ook andere 
scholen wilden hun kleuters mee laten genieten: met 
extra concerten bereikten we 559 kleuters op scholen in 
Loppersum, Kropswolde, Oosterwolde en Oldeberkoop. 
Na deze succesvolle tournee staat er voor 2019 een 
reeks concerten op basisscholen in Leeuwarden op de 
planning (via Kunstmenu Leeuwarden), met Drenthe zijn 
we in gesprek voor 2020. Vanwege de belangstelling 
van scholen buiten het cultuurmenu speelden we het 
kleuterconcert ook enkele malen in combinatie met het 
educatieproject Instrumententocht voor groepen drie tot 
en met zes (129 leerlingen). 

Pieter Roelf Jeugdconcert voor  
de bovenbouw
Samen met de muziektheatergroep Wëreldbänd 
ontwikkelde het NNO voor groep zes tot en met acht 
het jeugdconcert Stel je voor... We speelden het 15 keer, 
in Groningen, Sneek, Drachten, Leeuwarden, Meppel, 

Assen en Emmen. Met bijna 7.500 bezoekers is dit 
schoolconcert goed bezocht, hoewel iets minder dan 
in 2017. Daar waren vooral de planning van scholen en 
de keuzes van bemiddelende instellingen debet aan. 
Vanwege een dubbele boeking bij Theater Geert Teis 
in Stadskanaal werd het scholen aangeboden naar 
het concert in Emmen te komen, waarbij het NNO het 
vervoer verzorgde. Een deel van de scholen maakte hier 
gebruik van. City Proms in Leeuwarden had vanwege 
Culturele Hoofdstad een andere programmering, 
waardoor we het jeugdconcert daar niet konden 
doorspelen, zoals in voorgaande jaren. In Groningen was 
het jeugdconcert niet opgenomen in het Cultuurmenu 
Groningen. Dat biedt jaarlijks maar één NNO-activiteit 
aan, en dit jaar was voor ons kleuterconcert gekozen. 
Ook een andere grote afnemer, KitsPrimair (Stichting 
voor kinderopvang en basisonderwijs), die het bezoek en 
vervoer naar De Nieuwe Kolk in Assen voor tien scholen 
coördineert, heeft als beleid om het jeugdconcert om het 
jaar te bezoeken. In 2019 mogen we de scholen van beide 
bemiddelaars weer verwelkomen. 
Dankzij Kunstmenu Leeuwarden bezochten daar de 
kinderen van groep zeven en acht van alle basisscholen 
ons jeugdconcert! Vanwege Culturele Hoofdstad 
vroeg Kunstmenu alle culturele instellingen aandacht 
te besteden aan het thema ‘Kijk eens wat ik kan’, het 
centrale educatiethema. In opdracht van Kunstkade 
componeerde de digitale lesmethode-aanbieder 123-zing 
een lied dat alle kinderen (van groep één tot en met acht) 
kunnen zingen. Het NNO verwerkte dit lied in de muziek 
en het lesmateriaal, zodat alle kinderen in Friesland, 
Drenthe en Groningen het tijdens het concert konden 
meezingen. 
Voor het begeleidende lespakket werkte het NNO 
samen met het Prins Claus Conservatorium. Eerstejaars 
studenten Docent Muziek ontwikkelden op basis van het 
script en de muziekkeuze een lespakket bestaande uit 
vier voorbereidende lessen. In samenwerking met het 
Noorderpoort College (MBO) uit Groningen verzorgde het 
NNO vervolgens workshops op basisscholen. 

I Primair onderwijs
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Zes tweedejaars studenten van de opleiding Artiest 
gaven een les uit dit lespakket, ter voorbereiding van 
de leerlingen op het concert. Hiermee bereikten we 
369 kinderen in Groningen, Bolsward, Meppel, Emmen, 
Gieten en Vries.  
Direct na afloop ontvingen de scholen een online 
enquêteverzoek. Het concert was inhoudelijk goed te 
volgen en bleef boeien, de reacties waren lovend. 

II Voortgezet onderwijs

War Requiem en In Protest
Bij de concertserie Protestsongs, 100 jaar na WO  
(zie 1.3) ontwikkelden we een groot educatie-programma 
voor VMBO, HAVO, VWO, Gymnasium en MBO. Hiermee 
boden we het onderwijs een unieke kans via de 
symfonische muziekgeschiedenis aandacht te besteden 
aan het thema WOI. Ook daagden we onder de titel 
In Protest jongeren uit hun mening te vormen over 
oorlogsdreiging in onze tijd. Jongeren in de leeftijd van 16 
tot en met 25 jaar werden via een oproep gevraagd een 
eigen protestsong in te zenden en kans te maken op een 
plek in het voorprogramma van Britten’s War Requiem 
op 8 en 9 november. Vijfentwintig jongeren traden op 
met een eigen song, begeleid door studenten van het 
Conservatorium, in een gezamenlijke show. Een creatief 
team van docenten van het Prins Claus Conservatorium 
en uit het voortgezet onderwijs begeleidde dit 
talentontwikkelingstraject, georganiseerd door het NNO. 
Een nieuwe en geslaagde samenwerking.
Scholen konden kiezen uit diverse educatieve  
activiteiten rond dit project. Zo kon elke school een 
pakket op maat samenstellen dat aansloot bij de 
leerlingen. Aan de workshops Spoken Word bijvoorbeeld, 
aangeboden in samenwerking met Urban House 
Groningen, deden 40 middelbare scholieren mee. Van 
het lespakket gaf de docent de eerste twee lessen zelf. 
Tijdens de derde les waren musici te gast in de klas: drie 
NNO-musici speelden en bespraken er fragmenten uit 
het War Requiem. Daarmee bereikten we 211 leerlingen. 
Het lespakket diende als voorbereiding op een repetitie- 
of concertbezoek van het War Requiem.  
De formule werkte: alle scholen die het lespakket 
afnamen bezochten vervolgens een repetitie of het 
concert van het War Requiem.    

Bijwonen orkestrepetitie  
(PO, VO, MBO, HBO)
Het bijwonen van een orkestrepetitie is voor veel scholen 
een goede manier om kennis te maken met het NNO. De 
educatief medewerker stemt in overleg met de school 
het programma af op de doelgroep, bijvoorbeeld door 
een repetitiebezoek te combineren met een “meet & 
greet” met musici, de dirigent of een solist. Zo ging Wibi 

Soerjadi met VWO6-leerlingen in gesprek in het kader 
van hun eindexamenvak muziek. Het aantal kinderen, 
jongeren en studenten dat een orkestrepetitie heeft 
bijgewoond is gestegen: van 517 in 2017 naar 686 in 2018. 
Het NNO verzorgde daarnaast in de lunchconcertserie 
van De Oosterpoort vijf openbare repetities in de Grote 
Zaal, bezocht door 877 bezoekers. De dirigent repeteert 
met het NNO een deel uit het concertprogramma van 
die week. De toegang is gratis en mensen hoeven niet te 
reserveren. 

Veel middelbare scholen bezoeken ook in klasverband 
reguliere concerten van het NNO. In 2018 was dat 
onder andere bij het War Requiem. Deze aantallen zijn 
opgenomen bij de bezoekersaantallen van de reguliere 
concerten. 

Presentatie educatie
Opvallend is dat er steeds vaker verzoeken binnenkomen 
van opleidingen die hun studenten graag een beeld 
geven van wat culturele instellingen aan educatie 
aanbieden. Zo heeft de educatief medewerker voor 
onder andere studenten van het Noorderpoort College, 
Prins Claus Conservatorium, Kunstacademie Minerva, 
de RUG (studie Kunst, Cultuur en Maatschappij) en 
cultuurambtenaren presentaties verzorgd over visie en 
educatiebeleid van het NNO.

III  Springplank voor 
kunstvakonderwijs

Net als in voorgaande jaren werkte het NNO in 2018 
samen met het Groninger Prins Claus Conservatorium 
(PCC) en de conservatoria in Den Haag en Amsterdam 
om jong talent orkestervaring te laten opdoen. PCC-
studenten liepen stage bij het orkest en ontwikkelden 
lesmateriaal bij de jeugdconcerten. Vele PCC-studenten 
zongen mee met het War Requiem. Voor jonge 
dirigenten hielden we in mei 2018 de Nationale Master 
Orkestdirectie: een week vlieguren maken met een 
symfonieorkest. De winnaar van het Prinses Christina 
Concours Noord krijgt jaarlijks de kans met het NNO een 
lunchconcert te geven.

IV Maatschappelijke activiteiten

Muziek kan veel betekenen voor ons publiek, maar ook 
voor mensen die niet (meer) naar de concertzaal kunnen 
komen, zoals ouderen en ernstig zieke kinderen. De NNO 
musici van het Oosters Kwartet presenteerden in  
september 2018 De wereld aan muziek voor in totaal 

1200 ouderen en vrijwilligers bij verpleeg/verzorgings-
huizen in de provincie Groningen. Gasterra was behulp-
zaam bij de financiering hiervan, dat bij voldoende  
ondersteuning in uitgebreide vorm en in samenwerking 
met het Prins Claus Conservatorium een vervolg krijgt 
in 2019, ook in Friesland en Drenthe. We vinden het 
belangrijk dat musici deskundigheid ontwikkelen in het 
toepassen van hun vak in deze context. 

V  Samenwerking, cultuurpijler en 
jonge makers  

De samenwerking op educatiegebied met de regionale 
orkesten in het Oosten en Philharmonie Zuid is 
vruchtbaar. Eerder namen het Residentieorkest en de 
Philharmonie Zuid Nederland het NNO-concert Puls 
en Ritme over. In 2018 maakten we plannen om vaker 
educatieproducties uit te wisselen. Ook nemen we 
deel aan een platform van alle educatiemedewerkers 
van de professionele podiumkunstinstellingen in de 
stad Groningen. Dit in 2017 opgerichte platform leidde 
tot een succesvolle presentatiedag in februari 2018. 
Alle instellingen presenteerden er hun aanbod aan 
160 deelnemers uit basis- en voortgezet onderwijs, 
steuninstellingen en de politiek.

Cultuurpijler 
Met een jaarlijks budget van Stad en Provincie 
Groningen (€ 37.000,-) kunnen we als cultuurpijler 
samenwerkingsverbanden intensiveren en nieuwe 
verbindingen aangaan met andere/kleinere instellingen 
binnen & buiten de sector. Dit jaar besteedde het 
NNO zijn pijlerbudget met een voortzetting van de 
samenwerking met multimedia collectief WERC; toen 
in 2014 de Rijksuniversiteit zijn 400-jarig bestaan 
vierde maakten NNO en Club Guy en Roni een krachtig 
‘gesamtkunstwerk’ met WERC, dat toen foto’s en 
visuals (videomapping) projecteerde op de gevel 
van het academiegebouw, waarvoor het orkest- en 
danspodium stond. Al in onze aanvraag om cultuurpijler 
te mogen worden, legden we uit dat we dit multimedia 
collectief in de gelegenheid wilden stellen om uit te 
pakken voor een breed publiek. Zo geschiedde; samen 
met het NNO verzorgden ze een essentieel onderdeel 
van het concertprogramma Bach Escher? dat in drie 
concertzalen werd gespeeld. Zie ook 1.2)

De zeven cultuurpijlers vinden elkaar in samenwerking  
en frequent overleg en faciliteren zo nog meer dan 
voorheen de kennisuitwisseling en cohesie in de 
cultuursector. De eerdere cultuurpijler-activiteiten in 
2017 (Moveit! en Muziekmeeting) werden geëvalueerd 
en weer in voorbereiding genomen voor een vervolg 

in 2019. Door te werven is het aantal scholen dat mee 
gaat doen aan de volgende Moveit! uitgebreid van twee 
naar vijf, met in totaal 150 jongeren! De wens met jonge 
ondernemers samen te werken werd gerealiseerd in de 
masterclass Leidinggeven aan JNO (zie 1.5). Voor het 
Zeeuws orkest werd op hun verzoek een dag verzorgd 
over programmering, business model, marketing en 
sociale media.

Jonge Makers
Steeds frequenter werken we samen met jonge makers 
uit verschillende disciplines. Dat heeft zeker te maken 
met onze ambitie tot programmatische innovatie, maar 
ook met de samenwerkingskansen van Station Noord 2.0. 
De zeven eenakters onder de titel SOLO bijvoorbeeld, 
werden geschreven door drie talentvolle jonge schrijvers, 
die door Lân van Taal werden geselecteerd in het 
kader van Culturele Hoofdstad, onder regie van drie 
jonge theaterregisseurs van het Friese gezelschap 
Skoft&Skiep. 

VI  Amateurzangers, singer-
songwriters en HaFaBra

In 2018 werkten we samen met Toonkunstkoor Bekker, 
het Roder Jongenskoor, het Kampen Boy’s Koor, het 
Koor Prins Claus Conservatorium en natuurlijk het eigen 
Noord Nederlands Concert Koor (NNCK). 

Het NNCK, onder leiding van Leendert Runia en Louis 
Buskes, is samengesteld uit ruim honderd goede 
amateurzangers uit het noorden en voert al vijfentwintig 
jaar zo’n drie keer per jaar grote werken uit samen met 
het NNO. De Fryske Matthäus Passion, het Requiem van 
Verdi en het monumentale War Requiem van Benjamin 
Britten stond op het programma. Daarnaast trad het 
NNCK samen met het NNO op met 500 noorderlijke 
amateurzangers, tijdens de Scratch Carmina Burana 
in Leeuwarden. 

Nieuw in 2018 was het samenbrengen van de 
symfonische wereld met die van de blaasorkesten, bij 
het concert ter ere van Johan de Meij. Vele blazers en 
slagwerkers in harmonie en fanfare in het Noorden 
groeiden op met zijn werk – en vonden nu de verbinding 
met het symfonieorkest. Het NNO speelde ter ere van zijn 
65ste verjaardag samen met de Provinciale Brassband 
Groningen en het Noord Nederlands Jeugd Orkest. De 
publieke waardering van deze concerten is aanleiding 
voor een vervolg in 2019. 
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Aantal fte op 31-12-2018 verdeeld  
over orkest en kantoor
Totaal fte NNO inclusief vacatures orkest:  80,78 fte
. orkest onbepaalde tijd   52,15 fte 
. orkest proeftijd    5,75 fte
. orkest vacature    4,35 fte
. kantoor onbepaalde tijd   15,98 fte
. kantoor bepaalde tijd/UZK/ZZP  2,55 fte

Totaal aantal medewerkers NNO
. orkest man    35
. orkest vrouw    33
. kantoor man    9
. kantoor vrouw    14
. vrijwilligers man    1
. vrijwilligers vrouw   2

MT
Het NNO wordt aangestuurd door het Managementteam, 
waarin zitting hebben de artistiek leider/programmeur 
en de teamleiders Orkestzaken en Publiek & Markt, 
ondersteund door een notulist, onder leiding van de 
algemeen directeur. 

Team Bedrijfsbureau
Dit team neemt alle financiële, secretariële  en 
P&O zaken voor zijn rekening. Het team bestaat uit 
twee medewerkers op het directiesecretariaat, een 
boekhoudkundig medewerker, een financieel adviseur/
controller, een P&O adviseur, een medewerker 
salarisadministratie, een medewerker ontvangst/balie/
vriendenadministratie. 

Team Publiek & Markt 
Dit team presenteert en verkoopt de programma’s aan 
het publiek, online, via zalen, organisaties, bedrijven 
en scholen. Hier ligt de coördinatie en uitvoering van 
alle communicatie en marketingactiviteiten. Het team 
bestaat uit de teamleider, een concertmarketeer, 
een medewerker online marketing, een medewerker 
relatiebeheer & evenementen, een medewerker educatie 
en een fondsenwerver. Bij sommige projecten worden 
zij ondersteund door externen. HBO-stagiaires van de 
communicatieopleidingen kunnen er ervaring opdoen.

Team Orkestzaken
Dit team verzorgt de productie en planning van 
alle repetities, concerten en projecten. Hier ligt 
de coördinatie en uitvoering van artistieke zaken 
(orkestplanning, solisten en dirigenten), alle inspectie 
en (pre)productionele werkzaamheden, de planning 

van mensen/diensten en de bibliotheek. Het team 
bestaat uit een teamleider, twee orkestinspecteurs, 
een bibliothecaris en assistent orkestinspecteur, 
een planner/coördinator artistieke zaken en twee 
orkestbodes. 

Bijzondere- en openluchtconcerten:  
actieve productierol
De concerten met complex samengestelde programma’s, 
in de openlucht of op andere ongebruikelijke locaties, 
vragen technisch en productioneel meer aan 
voorbereiding en begeleiding. We hebben te maken 
met zaken als geluidsversterking, temperatuur en 
weersomstandigheden, grootte van podia, backstage 
voorzieningen, etc. Vaak zijn er meerdere partijen bij 
betrokken en spelen naast de inhoudelijke belangen ook 
de beschikbare financiële middelen een belangrijke rol. 
Voor het team Orkestzaken een grote uitdaging om alles 
zo goed mogelijk te regelen en constant oog te hebben 
voor de belangen van de musici. 

Geluid 
De geluidsbelasting binnen de klassiek orkestwereld is 
een onderwerp dat steeds meer aandacht vraagt. Zowel 
bij akoestisch gespeelde werken als bij projecten waar 
met geluidversterking wordt gewerkt speelt dit een rol. 
Ook de begeleiding van de opera, waarbij het orkest in de 
orkestbak zit, vraagt geluidsbelasting aandacht. Daarom 
volgt het NNO constant de ontwikkelingen op dit gebied. 
We bezochten het door onze branchevereniging (VvNO) 
georganiseerde congres over geluid. Dit bevestigde 
een aantal inzichten en bracht ook nieuwe inzichten op 
het gebied van geluidsbescherming. Bij Protestsongs 
werkten we voor het eerst met in-ear monitoring. 
Dit lijkt een goede oplossing voor een deel van het 
geluidsoverlastprobleem bij cross-over producties. In 
2019 gaan we hier vaker mee werken. We schaften in 
2018 een nieuw type geluidsschermen aan en hielden 
diverse proeven met nieuwe gehoorbeschermers. Omdat 
een deel van het probleem ook te maken heeft met de 
cultuur en klankbeleving krijgen alle dirigenten die bij 
het NNO gecontracteerd worden een brief waarin wij 
aandacht vragen voor hun rol en verantwoordelijkheid 
bij dit onderwerp. Zij kunnen dan bewust omgaan met 
volume en de repetitieindeling.

Remplaçanten 
Het in 2017 vastgestelde nieuwe formatieplan voorziet 
in een uitbreiding van de vaste formatie, waardoor 
er (na invulling van vacatures) een kleinere flexibele 
schil nodig is en er minder remplaçanten ingehuurd 

1.7 Personeel en Organisatie

Ulrike Adam, altviool
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hoeven te worden. Doel is dat dit tot continuïteit en 
kwaliteitsverbetering leidt en ook organisatorisch 
voordelen oplevert. In 2018 vonden er verspreid over het 
jaar maar liefst zeven audities plaats. Jammer genoeg 
kwam een aantal musici niet door hun proeftijd. Dit in 
combinatie met langdurige ziekte en het plotselinge 
overlijden van een musicus leidde er nog niet toe dat er 
we daadwerkelijk minder remplaçanten inhuurden. Ook 
in 2019 staan er meerdere audities gepland. 

Instroom: aantal proefspelen / vacatures
In 2018 vonden de volgende proefspelen plaats:

30 januari 2018  Piccoloïst (80%)

19 februari 2018  Tutti 1e Viool (50%)

7 maart 2018  Aanvoerder Hoorn (60%)

29 maart 2018  Tutti Altviool (50%) 

26 juni 2018  Aanvoerder 2e Viool (80%)

24 september 2018  Aanvoerder Fluit (100%)

17 december 2018  Aanvoerder Harp (60%)

Het proefspel voor Tutti Altviool leverde geen  
winnaar op. 

Daarnaast werden de volgende (kantoor)  
vacatures ingevuld:

1 augustus 2018  Orkestinspecteur (100%)

5 november 2018   Medewerker Online 
Marketing (72,22%)

Uitstroom: aantal personen uit dienst 
In 2018 gingen twee musici met pensioen, overleed 
een musicus en werden van twee musici de tijdelijke 
contracten niet verlengd. Op kantoor trad een 
medewerker op eigen verzoek uit dienst. 

Persoonlijke Portefeuille 
De persoonlijke portefeuille (PP) bood met de daarin 
beschikbare uren veel kansen om interessante projecten 
te realiseren, op gebied van educatie en promotie. Ook 
helpt het om tussentijdse verzoeken vanuit de markt op 
relatief korte termijn te realiseren. Het afgelopen jaar 
verstevigden we de coördinatie en een betere beheersing 
van de inzet van de uren en een effectievere afstemming 
tussen de teams Orkestzaken en Publiek & Markt rondom 
de PP inzet. Opvallend is de actieve en creatieve inzet 
van een aantal musici in deze projecten. 

Medewerkersonderzoek (MO) en Preventief 
Medisch Onderzoek (PMO)
In 2018 onderzocht Fresh Lines de mogelijke oorzaken 
van werkdruk. The Vital Company deed een Preventief 
Medisch Onderzoek (vanuit de Arbowet verplicht om 
aan te bieden, deelname op basis van vrijwilligheid). 
Over de resultaten van de onderzoeken vonden 
groepsbijeenkomsten plaats, waarbij ook de landelijke 
benchmark werd gepresenteerd op basis van de MTO’s 
(Medewerkers Tevredenheidsonderzoek) bij vrijwel 
alle Nederlandse beroepsorkesten. Werkdruk wordt bij 
kantoorcollega’s vooral veroorzaakt door de hoeveelheid 
werk en bij musici door de omstandigheden waaronder 
het werk gedaan moet worden: het vele reizen, 
onregelmatige planning en geluidsbelasting. Er is een 
start gemaakt met een actieplan.

Opleiding & Ontwikkeling
Het NNO stelt zich ten doel deskundigheidsbevordering 
en loopbaanontwikkeling te stimuleren. Met de 
collectieve themadagen die we sinds 2015 jaarlijks 
organiseren, wil het NNO alle medewerkers inspireren, 
hun kennis vergroten en de teambuilding bevorderen. 
In 2018 vond een collectieve themadag plaats met een 
lezing van hoogleraar Douwe Draaisma, over muziek, 
superieure geheugens en absoluut gehoor. Er was uitleg 
over in-ear monitoring en een vervolgtraining Lumina 
(over communicatiestijlen) voor de kantoorcollega’s. Ook 
is volop aandacht besteed aan Nederlandse taallessen 
voor onze buitenlandse musici. 

Opnieuw werd succesvol een beroep gedaan 
op financiële steun voor diverse opleidings- en 
ontwikkelingsactiviteiten. Vele trajecten zijn voor 80% 
gefinancierd door het Sociaal Fonds Podiumkunsten. 
Daar waar een eigen bijdrage werd gevraagd maakten 
musici gebruik van hun persoonlijk budget. Dat budget 
is bedoeld voor activiteiten die optimale en duurzame 
inzetbaarheid bevorderen en het opnemen van verlof. 

Arbo  en duurzame inzetbaarheid
Het NNO gaf op diverse manieren invulling aan het 
arbobeleid, met als doel het creëren van een gezonde 
en veilige werkplek. De zoektocht naar goede 
geluidsbescherming is al beschreven. Ook werd in 2018 
een Bedrijfs fitnessregeling ingevoerd, om voor een 
gunstig tarief (meer) aan sport te doen. Sinds langere 
tijd wordt een aantal keer per jaar stoelmassages 
aangeboden, vooral rondom de zwaardere producties. 
Stoelmassages zorgen voor ontspanning en helpen 
gezondheidsklachten verminderen. 
In 2019 worden de in 2018 benoemde preventie-
medewerkers opgeleid, de risico-inventarisatie  
en -evaluatie geactualiseerd en een arbo plan van  
aanpak gemaakt.

Stefan Kirschbaum, slagwerk
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De Raad van Toezicht heeft zes leden en houdt toezicht 
op het beleid van de algemeen directeur/bestuurder en 
op de algemene gang van zaken in de Stichting NNO en 
de met haar verbonden organisatie. De Raad staat de 
algemeen directeur met advies terzijde.
Conform de Governance Code Cultuur (GCC) wordt met 
het oog op een veelzijdige samenstelling van de Raad 
gelet op een goede spreiding; zoals geografisch (uit de 
drie Noordelijke provincies en één landelijk), balans 
mannen/vrouwen, leeftijd en deskundigheid. Voor de 
leden van de Raad van Toezicht zijn competentieprofielen 
vastgesteld. Voor de functie van voorzitter is dit 
aangevuld met een aantal specifieke competenties.

Bij werving wordt op basis van dit competentieprofiel een 
algemene profielschets opgesteld. Per vacature wordt dit 
algemene profiel aangevuld met specifieke elementen. 
Deskundigheid en ervaring op artistiek, financieel, 
economisch, commercieel en muzikaal terrein zijn 
gespreid aanwezig. In ieder geval beschikt één persoon 
in de Raad over kennis en ervaring op het terrein van 
sociale verhoudingen binnen het orkest en deze wordt 
op voordracht van de Ondernemingsraad in de Raad 
benoemd.

De Raad van Toezicht kent een auditcommissie financiën 
en een remuneratiecommissie. Verder zijn er individuele 
leden die worden betrokken bij specifieke onderwerpen, 
zoals de toekomstige nieuwbouw van De Oosterpoort in 
Groningen of het personeelsbeleid. De auditcommissie, 

bestaande uit Petra Smeets en Jorrit Volkers, kwam in 
2018 meerdere keren bij elkaar en adviseerde over het 
Jaarverslag 2017, de Jaarrekening 2017 en de (Meerjaren)
Begroting 2019-2021. De accountant, benoemd door de 
Raad van Toezicht, rapporteerde aan de Raad tijdens de 
bespreking van jaarverslag en jaarrekening. 
De remuneratiecommissie, bestaande uit Henk Pijlman 
en Annelize Wilpstra, voerde met de bestuurder een 
doelstellingengesprek. 

Onze musici, kantoorcollega’s, bezoekers, subsidiënten 
en relaties worden op de hoogte gehouden van de 
GCC, onder andere via de NNO-jaarverslagen. Leden 
van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging 
of kostenvergoeding. De bezoldiging van de algemeen 
directeur/bestuurder wordt jaarlijks vastgesteld door 
de Raad van Toezicht. Deze voldoet aan de normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT).

De Raad van Toezicht als geheel evalueert jaarlijks zijn 
eigen functioneren. In 2018 vond deze evaluatie op 21 
september plaats. De in 2017 gevolgde workshop over 
de Governance Code Cultuur door professor Jaap van 
Manen droeg ertoe bij dat dit onderwerp regelmatig 
terugkwam. Jaarlijks evalueert De Raad het functioneren 
van de onafhankelijke accountant. In 2019 wordt een 
nieuwe aanbestedingsprocedure gestart voor een nieuwe 
accountant, om een objectieve en onafhankelijke kijk te 
blijven houden op de financiën van het NNO.

2.1 Taken, werving,  commissies, evaluatie

 toezicht 
en bestuur

2
Wim van den Haak, Hoorn
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Het diversiteitsbeleid van de rijksoverheid kan nog 
aan helderheid winnen. Op welke vlakken wil men 
welke resultaten vooral terugzien? Ziet men voor de 
klassieke muzieksector speciale uitdagingen? Zie ook de 
uitkomsten van het onderzoek in opdracht van de Raad 
voor Cultuur door Anne Mieke van ‘t Wout: Een wereld 
van verschil, uit 2018. Daarin onderzoekt zij culturele 
diversiteit in Nederland en Vlaanderen en interviewde 
directies van een aantal symfonieorkesten, zowel in 
de Randstad als in het Noorden en het Zuiden van het 
land. NNO directeur Ingeborg Walinga gaf hierin haar 
visie op de idealen en de weerbarstige praktijk van het 
diversiteitsbeleid.  

Het NNO volgt de algemene OCW-aanbevelingen, in die 
zin dat er aandacht voor is bij de benadering van publiek, 
de programmering, de keuze van samenwerkingspartners 
en de werving van personeel en toezichthouders. 

Onze jaarlijkse openluchtconcerten op diverse locaties 
in het Noorden worden door een heel divers publiek 
bezocht, evenals optredens in verzorgingshuizen, clubs 
en op poppodia. In zijn innovatieve programmering kiest 
het NNO er bewust voor om ook vanuit het oogpunt van 
culturele diversiteit de grenzen van het klassieke genre 

op te rekken. De programmering is zoals omschreven 
gebaseerd op de geografische eigenheid van dit 
omvangrijke landsdeel: bruisende stedelijke omgevingen 
met een gemêleerde bevolking, afgewisseld met landelijk 
gebied waar meer wordt gehecht aan sociaal milieu en 
lokale tradities. We zijn voorzichtig met programma’s 
voor specifieke doelgroepen, die ook als betuttelend 
en vooroordeelbevestigend kunnen worden ervaren. In 
plaats daarvan kiest het NNO er voor om zijn educatieve 
programma’s breed in te zetten, op hele verschillende 
schooltypes in de drie Noordelijke provincies.  

De Raad neemt de aanbevelingen bij vacatures mee 
in zijn selectieproces. Vacatures worden openbaar 
gemaakt, zodat een ieder in de gelegenheid is om 
te solliciteren. Dit geldt ook voor het orkest, waarin 
inmiddels veertien verschillende nationaliteiten 
vertegenwoordigd zijn. 

Governance Code Cultuur
De Stichting Noord Nederlands Orkest (NNO) wordt 
bestuurd volgens het raad-van-toezicht model. De negen 
principes uit De Governance Code Cultuur zijn bij het 
NNO verankerd in de statuten, het directiereglement en 
in het reglement van de Raad van Toezicht (zie ook 2.2).

2.2 Rooster van aftreden Raad van Toezicht 2.3  Code Culturele Diversiteit en  
Code Cultural Governance

2.4  Kort verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kwam in 2018 bijeen op  
23 maart, 6 juli, 21 september en 19 december.  
De volgende onderwerpen kwamen in 2018 aan de orde:

• Jaarrekening en jaarverslag 2017
• Begroting 2019 en meerjarenperspectief via de 

kwartaalmonitor financiën.
• Voortgang CAO Orkesten in samenhang met de 

rechtspositieregeling van het kantoorpersoneel
• Voortgang formatieplan 2017-2020
• Medewerkers Tevredenheidsonderzoek Orkesten
• Voortgang landelijke ontwikkelingen Vereniging van 

Nederlandse Orkesten

• Monitoring door ministerie OCW en Raad voor 
Cultuur

• Overleg met Noordelijke overheden / 
Cultuurpijlerschap / relatiebeheer

• Regioprofiel We the North
• Innovatie, bijzondere / maatschappelijke projecten 

en duurzame ontwikkelingen
• Privacywetgeving AVG
• Zoektocht chef-dirigent 

Naam Functie Benoemd per Herbenoemd Einde periode Termijn

Henk Pijlman (H.J.) Voorzitter 01.06.11 19.06.15 01.06.19 2

Petra Smeets (P.H.J.) Lid 01.09.17 01.09.21 1

Jorrit Volkers (J.) Lid 01.01.15 01.01.19 01.01.23 2

Wim Vos (A.W.) Lid 28.09.16 28.09.20 1

Jurriaan Wentink (J.R.) Lid 01.09.17 01.09.21 1

Annelize Wilpstra (A.M.W.) Lid 01.01.16 01.01.20 1

Ingeborg Walinga (I)
algemeen directeur/
bestuurder

01.06.11

100 jaar Bernstein gedirigeerd door vaste gastdirigent Antony Hermus
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Henk Pijlman, voorzitter (Tjalleberd, 1955) studeerde 
geschiedenis en Fries in Groningen. Na zijn studie werd 
hij docent geschiedenis en lid van de gemeenteraad 
van Groningen voor D66. Van 1990 tot 2000 was hij 
wethouder van onder meer Onderwijs, Sport, Cultuur en 
Bestuurlijke Vernieuwing.
Hij was als wethouder onder meer betrokken bij de 
manifestatie A Star is Born, de komst van de Giro d’Italia 
en de aanleg van natuurgebied Kardinge. Hij nam het 
initiatief tot de ontwikkeling van de Vensterschool/
Bredeschool. In 2000 werd Henk Pijlman lid van het 
College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, 
waarvan hij vanaf 2004 voorzitter is. Verder is Henk 
Pijlman lid van de Eerste Kamer, maakt hij deel uit van de 
Raad van Toezicht van het Groninger Museum en van de 
Raad van Toezicht van de New Energy Coalition. 

Petra Smeets (1968) studeerde rechten in Utrecht. 
Gedurende en na haar studie werkte zij aan de faculteit 
Economisch Publiekrecht en Europees Recht in 
Utrecht. Vanaf 1992 werkte zij gedurende 13 jaar in 
diverse (management)functies bij het Ministerie van 
Economische zaken en de Mededingings-autoriteit in 
Den Haag. In 2005 maakte zij de overstap naar Gasunie 
om daar leiding te geven aan regulering en public affairs. 
Nadien volgden senior management functies op het 
terrein van sales, inkoop en financiën. Op dit moment 
is zij eindverantwoordelijk voor ICT bij Gasunie. Petra is 
tevens bestuurslid van Stichting Pensioenfonds Gasunie.

Jorrit Volkers (1959) studeerde fiscaal en notarieel 
recht aan de Rijkuniversiteit van Groningen. Hij heeft 
ruim 26 jaar ervaring in de belastingadvisering voor 
diverse organisaties. Zijn focus ligt met name op 
de nationale markt. Daarnaast heeft Jorrit diverse 
bestuurlijke functies bekleed binnen Deloitte. Zo was 
hij vestigingsdirecteur, regiomarktleider Noord en Lid 
landelijk Tax MT.
Tot november 2011 was Jorrit lid van de Raad van 
Bestuur van Deloitte waar hij verantwoordelijk was voor 
de portefeuille People and Partners. Tevens was hij 
verantwoordelijk voor de Europese Talent- en Learning 
organisatie. Op dit moment vervult Jorrit de Dean functie 

voor de Deloitte University Europe EMEA en is hij 
universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen  
bij de vakgroep belastingrecht. Nevenfuncties 
heeft hij bij de stichtingen Old Burger Weeshuis, 
Bevrijdingsfestival Fryslân, FB Oranjewoud, Friesche 
Compagnie, Ir. Abe Bonnema, Stichting Verkiezing  
Friese Onderneming van het jaar het Innovatiepact 
Fryslân en Kijlstra Zorggroep BV.

Wim Vos (1957) studeerde slagwerk aan het Koninklijk 
Conservatorium bij Frans van der Kraan. Daarna 
volgden cursussen bij onder andere Bob Becker (USA), 
Aly NDiaye Rose (Senegal) en Venancio Mbande 
(Mozambique). Nog tijdens zijn studie richtte hij, samen 
met drie medestudenten, de Slagwerkgroep Den Haag 
op. Met dit ensemble speelde hij op veel belangrijke, 
internationale podia. Daarnaast was hij actief in diverse 
nieuwe muziek ensembles, zoals Asko | Schönberg 
en Ensemble Modern. Hij was zes jaar verbonden aan 
het Rotterdams Philharmonisch Orkest en nadien nog 
vijftien jaar aan het Residentie Orkest waar hij enkele 
malen als solist optrad. Met de groep Anumadutchi, die 
hij in 1990 oprichtte, maakte hij verschillende studie- 
en concertreizen naar Afrika. Wim Vos was jarenlang 
hoofdvakdocent aan het Koninklijk Conservatorium 
en was tussen 2009 en 2015 artistiek coördinator van 
het Nationaal Jeugd Orkest en directeur van Asko | 
Schönberg. Momenteel is hij artistiek intendant van de 
klassieke afdelingen van het Koninklijk Conservatorium 
en Codarts. 

Jurriaan Wentink (1981) studeerde Bedrijfskunde 
aan de Rijksuniversiteit van Groningen en Business 
Administration aan de Macau University in China. Hij 
is sinds 2002 mede-eigenaar en commercieel directeur 
van Full Service Internetbureau iWink. Ook is hij 
mede-eigenaar van Kirra (software voor marketing en 
communicatieprofessionals) en verantwoordelijk voor 
markt- en productontwikkeling. Bestuurlijk is hij actief 
geweest in en betrokken geweest bij het Groninger 
Studenten Cabaret Festival en bij het jaarlijkse golfevent 
in het Stadspark te Groningen. Ook is hij bestuurslid van 
de Stichting Noorderzon te Groningen.

Annelize Wilpstra (1951) is sinds 2003 directeur/
eigenaar van Talent Performance, een executive search 
bureau met vestigingen in Groningen en Zwolle. Zij 
studeerde bibliotheek en informatiewetenschappen 
en personeel en organisatie. Zij begon haar loopbaan 
bij Hazewinkel Pers waar zij onder meer een groot 
aantal jaren verantwoordelijk was voor personeel en 
organisatie. In 1997 maakte zij de overstap naar W&S 
Transition- en Interimmanagement, waarvan zij tot 
de oprichting van haar eigen bureau een aantal jaren 
partner was. Naast haar werk is zij ook altijd bestuurlijk 
actief geweest. Zo was zij onder meer voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid, afdeling 
Noord Nederland, voorzitter district Noord en Oost 
Nederland NCD-Commissarissen, jurylid van Mensen 
Voor Cijfers Prijs, jurylid Women in Business, bestuurslid 
en secretaris van de Commerciële Club Groningen en 
lid van de Raad van Toezicht Leveste, nu de Treant 
Groep. Momenteel is zij nog bestuurslid bij Connect 
International en voorzitter district Noord- en Oost-
Nederland van NCD-Commissarissen.

Ingeborg Walinga, directeur/bestuurder (1965),  
is kunsthistorica. Zij studeerde in Groningen en  
Amsterdam en vervulde verschillende functies op het 
gebied van beeldende kunst, musea en beleid. Zij begon 
haar loopbaan als conservator bij het Arnhemse Museum 
voor Moderne Kunst, freelance recensent en tentoon-
stellingsmaker. Na diverse (senior) beleidsfuncties bij de  
Provincie Groningen was zij ruim tien jaar directeur van 
het Groningse Centrum Beeldende Kunst, met de groot-
ste kunstuitleen van Noord Nederland en een belangrijke 
advies- en beheertaak voor kunst in de openbare ruimte. 
Zij initieerde verschillende cultuurprogramma’s en kunst-
manifestaties. Sinds juni 2011 is zij algemeen directeur 
van het Noord Nederlands Orkest. Walinga is commis-
saris van de Stichting Bijzondere Locaties Groningen, lid 
van de Raad van Toezicht van Marketing Groningen, lid 
van de Raad van Advies van het Prins Claus Conservato-
rium, bestuurslid van Stichting Clash en kunstadviseur 
van FB Oranjewoud. In oktober 2018 droeg zij het voorzit-
terschap van de Vereniging voor Nederlandse Orkesten 
over aan haar opvolger George Wiegel.  

2.5 Samenstelling Raad van Toezicht 

Ingeborg Walinga heet publiek welkom
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De BoA is een groep ambassadeurs en adviseurs van het NNO. 
Zij worden doorgaans individueel geraadpleegd en komen 
incidenteel gezamenlijk bijeen. De ambassadeurs in 2018 zijn:

2.6  Board of Ambassadors (BoA) 2.7  Overig

Drenthe
Bert van der Haar (voormalig algemeen directeur !PET 
Hoogeveen, vml. voorzitter VNO-NCW Noord)
Agnes Mulder (politica, Tweede Kamerlid CDA)
Jetta Klijnsma (Commissaris van de Koning in Drenthe)

Groningen
Harm Post (Groningen Airport Eelde, voormalig directeur 
Groningen Seaports)
Eelco Koehoorn (partner BoerCroon)
René Paas (Commissaris van de Koning in Groningen)

Friesland
Joop Atsma (voorzitter Brancheorganisatie Kalversector, 
senator Eerste Kamer)
Sjoerd Galema (melkveehouder, lid Raad van Toezicht 
Aeres Groep, voorzitter VNO-NCW Fryslân)
Arno Brok (Commissaris van de Koning in Friesland)

Landelijk
Bernard Wientjes (voorzitter Vereniging Nederlandse 
Chemische Industrie, geeft leiding aan de Taskforce 
Bouw, President Commissaris KPMG, voormalig 
voorzitter werkgeversvereniging VNO-NCW)

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

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

Verslag vertrouwenspersoon NNO
Koosje Looijenga, vertrouwenspersoon NNO, heeft in 
2018 een adviesgesprek gevoerd. 
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Nieuwjaarsconcert met operaster Lenneke Ruiten                                    

04 januari De Oosterpoort, Groningen
05 januari De Lawei, Drachten
06 januari De Nieuwe Kolk, Assen
07 januari Ogterop, Meppel
10 januari Geert Teis, Stadskanaal
11 januari Atlastheater, Emmen
12 januari De Harmonie, Leeuwarden
13 januari De Klinker, Winschoten

dirigent Damian Iorio
solist Lenneke Ruiten - Sopraan

Volkslied
händel Variant in F major HWV 331/1
händel Giulio Cesare: “Da tempesta”
rossini La Scala di Seta: Ouverture
donizetti Lucia di Lammermoor: “Il dolce suono..

ardon gl’incensi” (Waanzinsscène)
nielsen Maskarade: Ouverture
délibes Lakmé: “Où va la jeune Hindoue” 

(klokjesaria)
abreu Tico tico
verdi Macbeth: Balletmuziek deel 1 en deel 3
verdi La Traviata: “E strano..Ah fors’e lui..

Sempre libera”
strauss jr. Ritter Pazman: Czardas
strauss jr. Eljen a Magyár op 332
bernstein Glitter and be gay
lehár Giuditta: “Meine Lippen, sie küssen so heisz”
strauss sr. Radetzky Mars op.228 (Encore)

Eurosonic Air

20 januari Grote Markt, Groningen

dirigent Etienne Siebens
zang Julie Elven
presentator Rami Ismail

tchaikovsky Uit Symfonie nr. 6: deel 1
soule Elder Scrolls V Skyrim theme Song
curry Everybod’s gone rearranged by Gijs
wintory Journey: I was born for this
wintory Top Hats and Sword Canes
przybylowicz Suite from the Witcher 3
de man And Ever We Fight on                      *
de man Horizon Zero Dawn: Main Theme  *
de man Horizon Zero Dawn: Victory           *
zur Main Theme from Fallout 4

Activiteitenoverzicht 

3
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* Nederlandse première

3.1 Programma
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Openingsconcert  
Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad 2018

27 januari Fries Museum, Leeuwarden

dirigent Hans Leenders
compositie  Sietse Pruiksma

Symfonie 5 van Beethoven   

08 februari Neushoorn, Leeuwarden

dirigent  Sarah Kapustin

beethoven Symfonie no.5 op.67 in c kl.t.
beethoven Toegift: Symfonie no.5:Deel 1 op.67 in c kl.t.

Valentijnsconcert met de mooiste filmmuziek                                                     

14 februari Concertgebouw, Amsterdam

dirigent  Christian Baldini
solist  Harry Piekema - Presentator

rossini La Gazza ladra:Ouverture
bernstein Encore: On the Town: Three Dance 

Episodes deel 3: Times Square: 1944
mahler Symfonie no.5:Adagietto
saint-saëns Uit Symphonie no. 3 op.78: deel 2: maestoso
offenbach Orpheus in der Unterwelt:”Can-can”
elgar Enigma variations:Nimrod
mascagni Cavalleria Rusticana:Intermezzo sinfonico
ravel Bolero
tiersen Encore: J’y suis jamais allé

Familieconcert Doornroosje

17 februari De Oosterpoort, Groningen
18 februari Concertgebouw, Amsterdam

dirigent  Christian Baldini
verteller  Georgina Verbaan

tchaikovsky Doornroosje op. 66A: No.1 Introduction
tchaikovsky Doornroosje op. 66: No.28B Adagio
tchaikovsky Doornroosje op. 66A: No.3 Pas de Caractère
tchaikovsky Doornroosje op. 66A: No.4 Panorama
tchaikovsky Doornroosje op. 66A: No.2 Pas d’Action
tchaikovsky Doornroosje op. 66 Act III no. 22 Polacca
tchaikovsky Doornroosje op. 66 Act III no.21 March
tchaikovsky Doornroosje o p.66A: No. 5 Valse

Requiem van Verdi 

22 februari De Lawei, Drachten
23 februari De Nieuwe Kolk, Assen
24 februari De Oosterpoort, Groningen

dirigent Eivind  Gullberg Jensen
sopraan  Catherine Naglestad
mezzo sopraan  Stella Grigorian
tenor  Peter Lodahl
bas  Oleg Tsibulko
koor  NNCK

verdi Requiem

100 jaar Leonard Bernstein   

08 maart De Oosterpoort, Groningen
09 maart Tivoli Vredenburg, Utrecht
10 maart De Harmonie, Leeuwarden

dirigent Antony Hermus
sopraan  Alexandra Flood
piano  Anastasia Goldberg
klarinet Rob van der Vlugt

copland Fanfare for the common man
ives The Unanswered Question
antheil A jazz symphony
jackson Jackson Symphonic
bernstein Prelude, Fugue and Riffs
stravinsky Greeting Prelude
bernstein Glitter and be gay
ravel Daphnis en Chloé:Suite no.2
bernstein Uit West Side Story ‘Mambo’

Oost-Europese romantiek met Wibi Soerjadi

13 maart Atlastheater, Emmen
03 april Geert Teis, Stadskanaal
04 april Ogterop, Meppel

dirigent Rossen Gergov
piano  Wibi Soerjadi

tchaikovsky Concert voor piano en orkest no.1 
op.23 in b kl.t.

dvorák Symfonie no.9 op.95 in e kl.t.
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Toonkunstkoor Bekker – Matthäus Passion 
Koorbegeleiding

16 maart De Oosterpoort, Groningen
17 maart Nicolaikerk, Appingedam

dirigent Geert Jan van Beijeren

bach Matthäus Passion BWV 244

Fryske Matthäus Passion

22 maart De Harmonie, Leeuwarden
23 maart St. Martinuskerk, Dokkum
24 maart Grote Kerk, Harlingen
27 maart De Lawei, Drachten
29 maart De Oosterpoort, Groningen
30 maart Theater Sneek, Sneek

dirigent Reinhard Goebel
sopraan  Johannette Zomer
evangelist Peter Gijsbertsen
alt  Cécile van de Sant 
tenor  Mark Omvlee 
jezus   Georg Gädker
bas  Maarten Koningsberger
koor  NNCK
koor  Martini Jongenskoor Sneek

bach Matthäus Passion BWV 244

Koningsconcert    

09 april De Oosterpoort, Groningen

dirigent Wayne Marshall
zang  Erwin de Vries
gitaar  Matthieu Acosta
sopraan  Sara Hershkowitz

bernstein Encore: On the Town:Three Dance Episodes 
deel 3: Times Square: 1944

lewis The Great City
temperton Thriller
adams Short Ride in a Fast Machine
márquiz Danzón No.2
staal t’ Hogelaand
staal Credo - Mien bestoan
bernstein West Side Story Suite
jackson Beat it
iglesias Hable con ella
bernstein Glitter and be gay
dale Misirlou uit Pulp Fiction, Trumpet versie

Der Fliegende Holländer                
Operabegeleiding

18 april Wilminktheater, Enschede (voorpremiere)
20 april Wilminktheater, Enschede (premiere)
22 april Chasse Theater, Breda
24 april Zuiderstrandtheater, Den Haag
26 april Zuiderstrandtheater, Den Haag
03 mei Stadsschouwburg, Utrecht
08 mei Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam
15 mei ‘t Vrijthof, Maastricht
18 mei Stadsschouwburg Groningen, Groningen
25 mei Koninklijk Theater Carré, Amsterdam
27 mei Koninklijk Theater Carré, Amsterdam
31 mei Theater De Spiegel, Zwolle
02 juni Orpheus, Apeldoorn
07 juni De Harmonie, Leeuwarden
09 juni Schouwburg, Arnhem

dirigent Benjamin Levy

wagner Der Fliegende Holländer:Opera in 3 akten

Koningsdagconcert    

27 april Martinikerk, Groningen

dirigent Rossen Gergov

adams Short Ride in a Fast Machine

At the Watergate: European Youth Music Event 
i.s.m. Percossa

11 mei At the Watergate, Sneek

dirigent Hans Leenders
ensemble Percossa

kabalevsky Puls en Ritme deel 1,2 en 3
percossa Puls en ritme deel 4A: Nat Pak
percossa Puls en ritme deel 4B: Fandango
shostakovich Puls en Ritme deel 5.1: The Bolt
stravinsky Puls en Ritme deel 5.2: Sacre in 4/4
stravinsky Puls en Ritme deel 6: Quiz #1
chopin Puls en Ritme deel 7: Tristesse versie 2
chopin Puls en Ritme deel 8: Quiz#2
ravel Puls en Ritme deel 10,11,en 12 Daphnis
ravel Puls en Ritme deel 13: Quiz # 3
kabalevsky Puls en Ritme deel 14: Encore Gallop
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Neushoorn-concert    

17 mei Neushoorn, Leeuwarden

dirigent Jasper de Waal
viool  Sarah Kapustin

dukas La Péri:Fanfare
purcell Funeral music for Queen Mary
händel Uit: Music for the Royal Fireworks: 

Ouverture en La Réjouissance
bach Wachet auf ruft uns die Stimme for Brass
verdi La Forza del destino fo Brass Ensemble
piazzolla Suite from Maria de Buenos Aires
monti Csardas Brass arranged

Nationale Masterdirectie Orkesten   
Talentontwikkeling

24 mei De Oosterpoort, Groningen

dirigent Tom Goff & Leonard Kwon (NMO)
viool  Niek Baar
piano  Irene Comesana Aguilar

brahms Tragische Ouverture op.81 in d kl.t.
bartók Concert voor piano en orkest no.3
schumann Concert voor viool en orkest op.134 in d kl.t.
dvorák Ouverture “De Middagheks” op.108

Oranjewoud Festival

01 juni Festival, Oranjewoud

dirigent Benjamin Levy
viool  Noa Wildschut

lann Future Perfect *
prokofiev Concert voor viool en orkest no.2 op.63 in g kl.t.
berio Rendering (Schubert’s tiende)

Pieter Roelf Jeugdconcerten   

11 juni De Oosterpoort, Groningen
12 juni De Oosterpoort, Groningen
13 juni Theater Sneek, Sneek
15 juni Ogterop, Meppel
18 juni De Harmonie, Leeuwarden
19 juni De Harmonie, Leeuwarden
20 juni Atlastheater, Emmen
21 juni De Nieuwe Kolk, Assen
22 juni De Lawei, Drachten

dirigent Hans Leenders
ensemble Wëreldbänd

dvorak  Carnival Ouverture
fucik  Einzug der Gladiatoren
bosman  Circus
holst  Mars uit Planets
bartok  Roemeense dansen
chabrier Menuet Pompeux
volksmuziek Skandinavische & Ierse muziek
lied ch2018 Kijk es wat ik kan
bizet  Jeux d’Enfants (deel 1)
wereldband Pixar
enescu  Roemeense Rapsodie no. 1
bernstein Mambo

CityProms                                                 

29 juni City Proms, Leeuwarden

dirigent Per-Otto Johansson
presentator Tamara Schoppert
piano  Behzod Abdouraimov

hageman Overture in a Nutshell
rachmaninov Concert voor piano en 

orkest no.2 op.18 in c kl.t.
bernstein West side story: Symfonische dansen
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Lauswolt Zomerconcert   

08 juli Lauswolt openlucht, Beetsterzwaag

dirigent Rossen  Gergov
piano   Arthur Jussen
piano  Lucas Jussen
zang  Davine
presentator Eric Corton

dvorák Uit Symfonie nr.8 deel 3
mozart Concert voor 2 piano’s en orkest 

no.10 in Es gr.t. KV 365
saint-saëns Samson et Dalila:”Bacchanale “
davine ĹAmant
davine Dans cette Ville
davine Mon Mec A Moi
saint-saëns Carnaval des Animeaux:KOMPLEET
shaffy Zing,vecht,huil,bid, lach,

werk en bewonder (Encore)

Robeco Summernights: The sound of musicals

25 augustus Concertgebouw, Amsterdam

dirigent Arjan Tien
sopraan  Pia Douwes
zang  Ruben Plantinga

strouse Musical Annie: Ouverture
kander Life is a cabaret
schönberg I dreamed a dream uit Les Miserables
loewe Uit My fair Lady: Get me to the church on time
gabbiano Vivo per Lei
lloyd webber With one look uit: Sunset Boulevard
rodgers Overture Sound of Music
rodgers Uit The Sound of Music: Edelweis
kunze Mijn leven is van mij uit de musical Elisabeth
henderson Life is just a bowl of cherries
parks Something Stupid
lloyd webber Memory
weill Mack the Knife
lloyd webber Ouverture Phantom of the Opera
lloyd webber Think of me (Uit the Phantom of the Opera)
lawrence Beyond the sea
lloyd webber Whishing you were somehow here again 

(Uit the Phantom of the Opera)
menken Ouverture Beauty and the Beast
bricusse Feeling good
dumont Non je ne regrette rien
mancini It had better be tonight
barry Diamonds are forever
coleman Big spender (Encore)
shaffy Zing,vecht,huil,bid, lach,werk en bewonder (Encore)

Groningens Ontzet    

27 augustus Ossenmarkt, Groningen

dirigent Arjan Tien
sopraan  Pia Douwes
zang  Ruben Plantinga

volkslied
strouse Musical Annie: Ouverture
kander Life is a cabaret
schönberg I dreamed a dream uit Les Miserables
loewe Uit My fair Lady: Get me to the 

church on time
gabbiano Vivo per Lei
lloyd webber With one look uit: Sunset Boulevard
rodgers Overture Sound of Music
rodgers Uit The Sound of Music: Edelweis
kunze Mijn leven is van mij uit de musical Elisabeth
henderson Life is just a bowl of cherries
parks Something Stupid
lloyd webber Memory
weill Mack the Knife
lloyd webber Ouverture Phantom of the Opera
lloyd webber Think of me (Uit the Phantom of the Opera)
lawrence Beyond the sea
lloyd webber Whishing you were somehow here again (

Uit the Phantom of the Opera)
menken Ouverture Beauty and the Beast
bricusse Feeling good
mancini It had better be tonight
dumont Non je ne regrette rien
barry Diamonds are forever
coleman Big spender (Encore)
shaffy Zing,vecht,huil,bid, lach,werk en 

bewonder (Encore)
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Pura Vida Concert     
  
01 september Pura Vida openlucht, Blauwestad

dirigent Frans-Aert Burghgraef
zang  Wia Buze
zang  Erwin de Vries

volkslied
bizet Carmen Suite no.1: Aragonaise
bizet Carmen suite no.1:Les toreadors
bizet Carmen Suite no. 2: Habanera
bizet Carmen Suite no.2: Danse Boheme
buze Ik kom van Ziel
buze Ik mag die Aibels geern
buze De roos
de vries Doe
de vries Lözze grond
de vries Widde hoeske
staal Vrouger
staal Help me through the night
staal Credo - Mien bestoan
staal Mien toentje
staal t’ Hogelaand
staal Geef mie dien Blues
staal As vaaier woorden
staal De hoaven van Delfziel
staal When the waves are to High
staal Het is nog nooit zo donker west
staal Vrouger

Neushoorn-concert    

13 september Neushoorn, Leeuwarden

bartók Roemeense Volksdansen
tchaikovsky Serenade op.48
grieg Encore :Holbergsuite op.40: deel 1

Scratch Carmina Burana                             

16 september De Harmonie, Leeuwarden

dirigent Jules van Hessen
sopraan  Perrine Gouarné
tenor  Georgi Sztojanov
bariton  Frank Dolphin Wong 
500 koorleden  Noord Nederlands Concert Koor
  Groninger Kinder- en Jeugdkoor

orff Carmina Burana

Openingsconcert: Brahms en Tsjaikovski

20 september De Oosterpoort, Groningen
21 september De Lawei, Drachten
22 september Concertgebouw, Amsterdam

dirigent Kerem  Hasan
piano  Nicolai Luganski

brahms Concert voor piano en orkest no.2 
op.83 in Bes gr.t.

tchaikovsky Symfonie no.4 op.36 in f kl.t.

Op reis met Brahms en Dvorák 

26 september Atlastheater, Emmen
27 september Geert Teis, Stadskanaal
28 september Ogterop, Meppel

dirigent Damian Iorio
piano  Nino Gvetadze

brahms Concert voor piano en orkest no.2 
op.83 in Bes gr.t.

dvorák Symfonie no.7 op.70 in d kl.t.

Applaus voor Johan de Meij

29 september De Oosterpoort, Groningen

dirigent Johan de Meij
altsaxofoon Hans de Jong - Altsaxofoon

de meij Extreme Makeover (geen NNO)
de meij Omaggio a Federico Fellini  (geen NNO)
de meij Symphony nr.1 Lord of the Rings

Waar liefde overwint    

04 oktober De Oosterpoort, Groningen
05 oktober De Nieuwe Kolk, Assen

dirigent Jamie  Phillips
viool  Akiko Suwanai

pärt Cantus in memory of Benjamin Britten
saint-saëns Concert voor viool en orkest no.3 op.61 in b kl.t.
shostakovich Symfonie no.5 op.47 in d kl.t.
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Waar liefde overwint – Amsterdam

07 oktober Concertgebouw, Amsterdam

dirigent Jamie  Phillips

pärt Cantus in memory of Benjamin Britten
shostakovich Symfonie no.5 op.47 in d kl.t.

Symfonisch Gala

18 oktober De Oosterpoort, Groningen

dirigent Michel Tabachnik
piano  Tamara Stefanovich

ravel Pianoconcert voor de linkerhand
holst The Planets: Jupiter
holst The Planets: Mars

Protestsongs 100 jaar na WO I: Oorlogsdreiging, 
levensvreugde en een doorgedraaide wals

19 oktober De Oosterpoort, Groningen
20 oktober De Lawei, Drachten

dirigent Michel Tabachnik
piano  Tamara Stefanovich

holst The Planets: Mars
holst The Planets: Jupiter
ravel Pianoconcert voor de linkerhand
bartók De wonderbaarlijke mandarijn op.19:Suite
ravel La Valse (Poème choréographique)

Protestsongs 100 jaar na WO I: Protestsongs 
met singersongwriters

01 november De Harmonie, Leeuwarden
02 november De Oosterpoort, Groningen

dirigent Hans Leenders
zang  Eric Corton
zang  Giovanca
zang  Tim Knol
zang  Jeangu Macrooy
zang  Maaike Ouboter

pärt Fratres
boeijen Zwart Wit
prine Caravan of Fools
ouboter Woorden
macrooy Bad Skin
gaye What’s going on
knol Far from me now
barber Adagio for strings op.11
ouboter Muur
masekala Soweto Blues
young After the Goldrush
fondse Time to get equal
bannink De bokken en de schapen
shostakovich Symphonie nr.9 deel 5
dylan The times they are a-changing
lennon Imagine

    
Protestsongs 100 jaar na WO I: War Requiem

08 november De Oosterpoort, Groningen
09 november De Nieuwe Kolk, Assen

dirigent Stefan Asbury
sopraan  Catherine Naglestad - Sopraan
tenor  Andrew Staples – Tenor
bariton  Daniel Schmutzhard - Bariton
koor  NNCK - Koor
  TKK Bekker - Koor
  Kampen Boys Choir
  RJK Roder Jongenskoor
  Prins Claus Conservatorium Koor 

britten War Requiem op.66
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Bach en Escher? 

22 november De Oosterpoort, Groningen
23 november De Lawei, Drachten
24 november De Harmonie, Leeuwarden (besloten concert)

dirigent Jamie  Phillips
hobo  Justine Gerretsen
viool  Simone Lamsma
blokfluit Erik Bosgraaf 
trompet Laura Vukobratovic
presentator Angela Schijf

hahn A Chloris
bach Sinfonia Seconda parte uit Cantate nr. 35
puccini Chrysanthemen
saint-saëns Danse macabre op.40
elgar Fantasia en Fuga in c klein (Bach)
bach Toccata in d voor slagwerkensemble
bach Brandenburgs concert no.2 in F gr.t. BWV 1047
saint-saëns Introduktie en Rondo capriccioso op.28 in a kl.t.,

Die Tote Stadt     
Operabegeleiding

06 december Wilminktheater, Enschede (Voorpremiere)
08 december Wilminktheater, Enschede (Premiere)

dirigent Antony Hermus

korngold Die Tote Stadt:Opera in 3 akten

Mahler 7     

14 december De Harmonie, Leeuwarden
15 december Gr. Zaal Oosterpoort, Groningen

dirigent Antony Hermus

mahler Symfonie no.7 in e kl.t. “Lied der Nacht”

Kerstconcert: verkwikkend concert 
voor de kerstdagen

20 december De Nieuwe Kolk, Assen
21 december De Oosterpoort, Groningen
22 december De Doelen, Rotterdam

dirigent Michal Nesterowicz
viool  Nemanja Radulovic

khachaturian Concert voor viool en orkest in d kl.t.
respighi Fontane di Roma
tchaikovsky Notenkraker op.71: Ouverture
tchaikovsky Notenkraker op.71: no.2 Marche
tchaikovsky Notenkraker op.71: nr.12 Le Chocolat
tchaikovsky Notenkraker op.71: Le café
tchaikovsky Notenkraker op.71: Le Thé
tchaikovsky Notenkraker op.71: Trépak
tchaikovsky Notenkraker op.71: Les Mirlitons
tchaikovsky Notenkraker op.71: no.14 Pas de  deux
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Drachten
6 concerten

Beetsterzwaag
1 openlucht

Oranjewoud
1 openlucht

Leeuwarden
12 concerten 
8.611 bezoekers
2 openlucht 
38.500 bezoekers
1 opera

Amsterdam
8 concerten 
2 opera

Rotterdam ↓
2 concerten
1 opera 

Utrecht
2 concerten
1 opera 

Assen
5 concerten 
2.733 bezoekers

Winschoten
1 concert

Blauwestad
1 openlucht

Groningen
22 concerten 
19.396 bezoekers
3 openlucht
3.250 bezoekers
1 opera

Stadskanaal
3 concerten

Emmen
3 concerten

Meppel
3 concerten

Sneek
1 concert
1 openlucht

Concert
Openlucht 
Kamermuziek
Opera 

41.694 bezoekers
in Groningen

7.268 bezoekers
in Drenthe

62.293 bezoekers 
in Friesland

17.919 bezoekers
buiten Noord-Nederland

129.174 
bezoekers
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3.2 Locaties & bezoekers
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Datum Activiteit Locatie Aantal bezoekers

7 januari
Winnaars Prinses Christina 
Concours Noord oud

Hoogeveen 80

28 januari Metis pianokwartet Haren 130

4 februari Bartholdi oktet Hoogeveen 150

4 februari Tri-Ominos Vries 68

11 februari Duo viool en piano Drachten 45

18 februari Duo viool en piano Schiermonnikoog 48

25 februari Trio Reinecke Oosterhesselen 63

25 februari Trio Classique Veenwouden 50

4 maart Mozart kwintet Hoogeveen 160

11 maart
Winnaars Prinses Christina 
Concours Noord 2017

Eelde 135

11 maart Strijk trio Oudeschans 150

18 maart Cello kwartet Norg 114

8 april Zang en piano Emmen 30

15 april Duo altviool en piano Eelde 125

15 april Apollon trio Schiermonnikoog 53

4 mei Messiaen ensemble Workum 75

23 september Amsel kwintet Eelde 130

14 oktober Hestia sextet Hoogeveen 100

21 oktober Cello kwartet Oudeschans 150

21 oktober Jaden ensemble Schiermonnikoog 35

4 november Viool duo Norg 35

4 november Rotanev kwartet Hoogeveen 100

11 november
Winnaars Prinses Christina 
Concours Noord 2018

Drachten 50

11 november Piano trio Zuidhorn 40

18 november Trio Reinecke Schiermonnikoog 50

18 november Apollon trio Hoogezand 65

1 december Trio Classique Roden 80

16 december Metis duo Schiermonnikoog 30

16 december Piano trio Oudeschans 115

16 december
Winnaars Prinses Christina 
Concours Noord oud

Hoogezand 65

Totaal aantal bezoekers 2.521

Datum Activiteit Locatie Aantal bezoekers

14 februari Duo piano-viool voor genodigden Ameri-
can Express

Koorzaal Concertgebouw 
Amsterdam

50

15 februari Opening Hofsteenge Zeeman Groningen 100

14 maart Duo cello-piano partnerdiner Lauswolt Lauswolt, Beetsterzwaag 40

26 maart TV-optreden Tijd voor Max, begeleiding 
Johanette ZomersStudio Hilversum

50

6 mei 2e vioolgroep, kamermuziek Nederland Hervormde Kerk Peize 40

6 t/m 15 sep-
tember

10 concerten in diverse verpleeg-/verzor-
gingshuizen

provincie Groningen 1.200

8 oktober Begeleiding workshop Leiderschap en 
Teamwork o.l.v. Antony Hermus

De Oosterpoort, Groningen 30

mei t/m sep-
tember

SOLO, solo performance diverse musici 
NNO over hun eigen levensverhaal

Diverse festivals en locaties in het 
Noorden

1.630

14 t/m 23 juni Fausttm theatervoorstelling op Oerol met 
deelname van 3 NNO-musici

Hoornse Bos, Oerol, Terschelling 3.676

3.3 Kamermuziek 3.4 Specials
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partners

4
Dankzij de bijdrage van Stichting 
Beringer Hazewinkel kunnen wij 
topsolisten aantrekken. Deze 
stichting geeft hiermee een impuls 
aan het verder verhogen van het 
niveau en de uitstraling van het 
Noord Nederlands Orkest. Al een 
aantal seizoenen levert de stichting 

een bijdrage aan het contracteren 
van topsolisten. Stichting Beringer 
Hazewinkel verleent in Groningen 
en Drenthe financiële steun aan 
projecten van eigentijdse kunst met 
een bovenregionale uitstraling, die 
talentontwikkeling in de eigentijdse  
kunst bevorderen en die een bijdrage 

leveren aan de versterking van  
de culturele infrastructuur.  
De oprichters en naamgevers van  
de stichtinver Hazewinkel  
voor hun bijdrage, zodat wij ook  
dit seizoen in staat zijn gesteld  
om beroemde solisten op het  
podium te hebben.

Noord 
Nederlands 
Orkest
Bedankt haar 
Financiers

Subsidiënten & fondsen

instrumentenfonds instrumentenfonds

Stichting Beringer Hazewinkel bedankt!
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Sponsoren & partners

Samenwerkingspartners
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Noord Nederlands Orkest
www.nno.nu
Postbus 818
9700 AV Groningen
info@nno.nu
+31 (0)50 3695800

Fotografie
Grotografie
B-visuals
Knelis
Team Horsthuis
Erik Jan Koopmans

Nu weten we het zeker: Kerem Hasan wordt een grote. 
Dat inzicht danken we aan het Noord Nederlands Orkest (NNO). 
Speurend naar een nieuwe chef kwam het NNO Hasan al vroeg 
op het spoor. Om z’n nieren te laten proeven debuteerde hij vorige 
week als gast-dirigent. Met doorslaand succes: na Groningen en 
Drachten veroverde hij een uitverkocht Concertgebouw.

De Volkskrant
Concertgebouw 22 september 2018

Het Noord Nederlands Orkest speelt in de bak op onvoorstelbaar 
topniveau. Onder leiding van die gedreven Antony Hermus 
druipt en druppelt het vergulde zilver glinsterend van Korngold’s 
notenbalken af.

Trouw
Die Tote Stadt, 12 december 2018

Er hingen twee schermen links en rechts boven het 
Noord Nederlands Orkest waarop camera’s live 
muzikaal relevante beelden van orkest, solist en dirigent 
toonden, en het zag er verder heel kerstachtig uit.
 
Gastidirigent Michal Nesterowicz haalde alles uit 
de veeleisende orkestpartij en hij en de violist waren 
volkomen op elkaar ingespeeld. Radulovic zocht ook 
waar het kon echt contact met het orkest en al met al: 
beter kon het bijna niet.

Dagblad van het Noorden
Kerstconcert, 21 december 2018
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