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Inleiding  
 
Dankzij de digitale transitie naar Music Meeting All Ears en een aangepast muziekprogramma vol nieuwe 
producties en bruisend talent, presenteert Music Meeting in 2021 vele makers. We bieden muziek op andere 
manieren aan, evenals context en verdieping. Zodoende kunnen we jaarrond het publiek blijven betrekken bij 
Music Meeting. Met Music Meeting All Ears is het festival bovendien toegerust voor het scenario waarbij de 
coronapandemie en -maatregelen onverhoopt nog langere tijd aanhouden. 
 
Net als in 2020 is er in 2021 vanwege de coronapandemie geen live Music Meeting Festival. Maar in 2021 
worden we niet meer verrast door de pandemie en alle maatregelen van dien. We kunnen deze keer 
anticiperen op diverse scenario’s en daarin sneller schakelen. Dit resulteert in een corona-proof Music 
Meeting programma dat gedurende het jaar wordt gepubliceerd op het nieuwe online muziekkanaal ‘Music 
Meeting All Ears’. In het najaar van 2021, als er de nodige versoepelingen zijn qua coronamaatregelen, 
organiseren we een serie Music Meeting Concerts voor een live publiek op locaties binnen en buiten 
Nijmegen.  
 
Music Meeting All Ears en Music Meeting Concerts zijn mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten, 
Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland, Fonds 21, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds, Sena 
Performers, Dioraphte, VPRO, Rabobank, naast overige sponsoren en media- en culturele partners.  
 

 

 

Tijn Wybenga AM.OK, opnames Music Meeting Pinksterweekend (Openluchttheater De Goffert) - Foto Eric van Nieuwland 

https://youtu.be/lxRoCSrNL_A
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1. Music Meeting Festival in tijden van corona  
 
In tijden van corona wil Music Meeting, met behoud van zoveel mogelijk Music Meeting DNA, een podium, 
werk en inkomen bieden aan artiesten en andere culturele medewerkers, en het publiek blijven bereiken.  
Deze doelstelling ligt aan de basis van het 2021-plan van aanpak en dat heeft geresulteerd in het volgende:   
 
1. Music Meeting doet haar rol als curator in 2021, nog meer dan men van haar gewend is, gelden. Ze 
investeert substantieel meer in jonge makers en eigen producties, waaronder ook internationale musici. (al 
of niet woonachtig in Nederland).  
 
2. Music Meeting realiseert een digitale transitie, en betrekt via de nieuwe digitale omgeving ‘Music Meeting 
All Ears’ publiek en professionals bij een divers programma-aanbod en de context daarvan. Music Meeting All 
Ears wordt gelanceerd op 22 mei 2021, tijdens het traditionele Music Meeting Pinksterweekend. 
 
3. Tijdens het Pinksterweekend worden in Openluchttheater De Goffert1 en in de Hortus te Nijmegen 
audiovisuele opnames gemaakt van verschillende bijzondere concerten2 en interviews. Nagenoeg al deze 
opnames worden in de loop van het jaar gepubliceerd op Music Meeting All Ears. Deze content blijft 
beschikbaar op en via Music Meeting All Ears.  
 
4. Er wordt een exclusief programma ontwikkeld voor Music Meeting All Ears, dat wordt opgenomen in Het 
Festivalhuis in Nijmegen of bij musici op locatie. Een serie podcasts, muzikale ‘meet-ups’, interviews, een 
korte documentaire ‘Meeting Music’, en kijkjes achter de schermen worden vanaf de zomer 2021 
gepubliceerd op Music Meeting All Ears. Deze content blijft beschikbaar op en via Music Meeting All Ears. 
 
5. Een deel van het programmabudget wordt benut om in het najaar Music Meeting Concerts voor live 
publiek te presenteren op locaties in Nijmegen, en in Amsterdam, Rotterdam en Brussel.  
 
Langs deze vijf lijnen investeert Music Meeting op een duurzame manier in makers die passen bij Music 
Meeting, in de ontwikkeling van kunst en in een blijvend online platform voor ontmoeting. Ook als 
coronamaatregelen verlengd of aangescherpt worden, kan de ontwikkeling van de eigen producties doorgaan 
en bieden we een online ‘podium’; er hoeft niets afgelast te worden. Met deze aanpak blijft bij de makers en 
bij overige betrokkenen de motivatie en energie erin. We kunnen werkgelegenheid blijven bieden aan musici 
en culturele freelancers en – jaarrond – publiek blijven betrekken bij een breed en divers Music Meeting 
programma-aanbod van hoge kwaliteit.  

 
  
  

 
1 Het maken van audiovisuele opnames in Park Brakkenstein was vanwege coronamaatregelen niet toegestaan. Omdat de 
buitensetting voor Music Meeting essentieel is, hebben we gekozen voor Openluchttheater De Goffert en De Hortus, waar opnames 
toegestaan waren.      
2 Bij deze opnames in Openluchttheater De Goffert zou live publiek aanwezig zijn, maar vanwege aangescherpte coronamaatregelen 

kon dit niet worden gerealiseerd.  

https://musicmeeting.nl/nl/all-ears
https://musicmeeting.nl/nl/all-ears
https://youtu.be/xzMINbT2GXo
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2. Music Meeting activiteiten 2021  
 

2.1 Producties en opnames 
 
Ons doel in 2021 is om nóg meer dan men van ons gewend is te focussen op nieuwe producties. Ook de 
internationale component, kenmerkend voor Music Meeting, willen we overeind houden, ondanks alle 
reisbeperkingen. Door te investeren in (jonge) makers, nieuwe composities en samenwerkingen, dragen we 
bij aan een actieve sector – voor en achter de schermen – en de ontwikkeling van kunst in het algemeen, 
ondanks de coronamaatregelen. En richting publiek blijven we nieuw programma en verdieping op nieuwe 
manieren aanbieden. Van alle onderstaande artiesten zijn de concerten opgenomen en - op één na - zijn alle 
opnames gepubliceerd in 2021. Ook zijn artiestenprofielen van deze artiesten gemaakt, waarmee via Music 
Meeting All Ears achtergronden en verhalen worden aangeboden (zie 2.3).  
 
1. Fuensanta Méndez & Nawras Altaky (jonge makers/nieuwe productie). Door Music Meeting gecureerde 
muzikale ontmoeting tussen de uit Mexico afkomstige zangeres/bassist en componist Fuensanta Méndez en 
de Syrische zanger/ud-speler en componist Nawras Altaky. De opnames vinden plaats op 27 februari 2021 in 
het Festivalhuis, publicatie op Music Meeting All Ears is op 22 mei 2021.  
 
2. Efe Erdem & Glenn Gaddum Jr (jonge makers/nieuwe productie). Door Music Meeting gecureerde muzikale 
ontmoeting. Trombonist Efe Erdem wilde graag met bassist Glenn Gaddum spelen: ‘Ik wilde de trombone 
koppelen aan een harmonie-instrument en dat is precies hoe Glenn vaak met zijn bas omgaat.’ De opnames 
vinden plaats op 4 april 2021 in het Festivalhuis, publicatie op Music Meeting All Ears is op 29 mei 2021. 
 
3. Yoràn Vroom & Rory Ronde (jonge makers/nieuwe productie). Door Music Meeting gecureerde muzikale 
ontmoeting met drummer Yoràn Vroom en gitarist Rory Ronde, voor een volledig geïmproviseerde set, van 
jazz en pop tot neo-soul en West-Afrikaanse muziek. De opnames vinden plaats op 3 april 2021 in het 
Festivalhuis, publicatie op Music Meeting All Ears is op 5 juni 2021. 
 
4. Yanna Pelser & Esat Ekincioğlu (jonge makers/nieuwe productie). Door Music Meeting gecureerde muzikale 
ontmoeting. Esat Ekincioğlu (contrabas) en Yanna Pelser (altviool) bestrijken met hun snaarinstrumenten een 
scala aan genres. De opnames vinden plaats op 27 februari 2021 in het Festivalhuis, publicatie op Music 
Meeting All Ears is op 12 juni 2021. 
 
 

 
Efe Erdem & Glenn Gaddum, opnames 
Music Meeting Sessions (Festivalhuis)  
- Foto Sophie Conin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://musicmeeting.nl/nl/video/mm-sessions-fuensanta-mendez-nawras-altaky
https://musicmeeting.nl/nl/video/mm-sessions-efe-erdem-glenn-gaddum-jr
https://musicmeeting.nl/nl/video/mm-sessions-yoran-vroom-rory-ronde
https://musicmeeting.nl/nl/video/mm-sessions-yanna-pelser-esat-ekincioglu
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5. Breno Virícimo & Gabriel Milliet (jonge makers/nieuwe productie). Door Music Meeting gecureerde 
muzikale ontmoeting. Een ontmoeting van traditionele ritmes, soepel gitaarspel en zang van Virícimo en 
basspel en zang van Milliet, die in een hulde aan de rijke Braziliaanse muziekcultuur uitmondt. De opnames 
vinden plaats op 4 april 2021 in het Festivalhuis, publicatie op Music Meeting All Ears is op 19 juni 2021. 
 
6. Fuensanta Méndez (jonge maker/nieuwe productie): Méndez componeert voor Music Meeting een suite 
voor haar groep Ensamble Grande. Hiervoor laat ze zich inspireren door poëzie en thema’s als feminisme, 
revolutie en surrealisme. Concertopnames van Fuensanta Méndez en haar project vinden plaats op 22 mei 
2021 in De Goffert, publicatie op Music Meeting All Ears is op 22 juni 2021. 
 
7. Mariá Portugal & Romain Bly (jonge makers/nieuwe productie). Door Music Meeting gecureerde muzikale 
ontmoeting. In deze slagwerk-sessie ontmoeten de Braziliaanse drummer Mariá Portugal en de Franse multi-
instrumentalist Romain Bly elkaar. De opnames vinden plaats op 3 april 2021 in het Festivalhuis, publicatie op 
Music Meeting All Ears is op 26 juni 2021. 
 
8. Nawras Altaky (jonge maker/nieuwe productie): Nawras Altaky vormt voor Music Meeting een 
gelegenheidsformatie bestaande uit zijn eigen band Dyar en enkele bevriende muzikanten, met onder andere 
altviolist Oene van Geel. De opnames vinden plaats op 24 mei 2021 in De Goffert, publicatie op Music 
Meeting All Ears is op 1 juli 2021. De opnames van dit concert geschieden in samenwerking met VPRO. Een 
deel van het concert is ook uitgezonden op Vrije Geluiden op 2 juli 2021 en is terug te zien op de VPRO-
website. 
 
9. Tcha Limberger (internationaal): met zijn trio combineert de Belgische violist en zanger Tcha Limberger  
jazz en manouche met lokale stijlen uit Hongarije en Roemenië. De opnames van het concert van Tcha vinden 
plaats op 24 mei 2021 in De Goffert, publicatie op Music Meeting All Ears is op 3 september 2021. De 
opnames van dit concert geschieden in samenwerking met VPRO. Een deel van het concert is ook 
uitgezonden op Vrije Geluiden op 5 september 2021 en is terug te zien op de VPRO-website.  
 
10. Tijn Wybenga (jonge maker): componist en bandleider Tijn Wybenga zoekt met zijn band AM.OK de 
snijvlakken tussen jazz en klassiek en elektronische muziek, en tussen het doordachte en het onverwachte. 
Concertopnames van vinden plaats op 23 mei 2021 in De Goffert, publicatie op Music Meeting All Ears is op 9 
september 2021. De opnames van dit concert geschieden in samenwerking met VPRO. Een deel van het 
concert is ook uitgezonden op Vrije Geluiden op 17 september 2021 en is terug te zien op de VPRO-website.  
 
11. Naima Joris (internationaal/jonge maker): uitgekiende arrangementen bieden de musici van haar band 
volop kans om te stralen, maar het is toch vooral Naima Joris’ bedwelmende en gloedvolle stem die de 
aandacht opeist. Concertopnames van Naima vinden plaats op 23 mei 2021 in De Goffert, publicatie op Music 
Meeting All Ears is op 26 oktober 2021.  
 
12. Cengiz Arslanpay (nieuwe productie/jonge maker): op speciaal verzoek van Music Meeting vertolkt Cengiz 
Arslanpay (ney en effecten) het stuk ‘Thin Air’ van de Griekse componist Calliope Tsoupaki. Dit stuk is 
onderdeel van het initiatief Festivals for Compassion: elk van de deelnemende festivals laat het stuk 
uitvoeren, zodat het als een muzikale estafette door festivalland reist. De concertopnames van Cengiz vinden 
plaats op 21 mei 2021 in de Hortus, publicatie op Music Meeting All Ears is op 1 november 2021.  
 
13. Tolyqyn (internationaal): altviolist Roland Satterwhite schakelt moeiteloos met zijn lenige trio uit 
Duitsland tussen kringelende griotmuziek, graatmagere delta blues en gruizige rock, waarbij het spontane 
experiment niet wordt geschuwd. Concertopnames van Tolyqyn vinden plaats op 22 mei 2021 in De Goffert, 
publicatie op Music Meeting All Ears is op 17 november 2021.  
 

https://musicmeeting.nl/nl/video/mm-sessions-breno-viricimo-gabriel-milliet
https://musicmeeting.nl/nl/video/mm-concerts-fuensanta-mendez-ensamble-grande
https://musicmeeting.nl/nl/video/mm-sessions-maria-portugal-romain-bly
https://musicmeeting.nl/nl/video/mm-concerts-nawras-altaky-with-dyar-feat-oene-van-geel-friends
https://www.vpro.nl/vrije-geluiden/media~WO_VPRO_16570168~vpro-vrije-geluiden-sessies-nawras-altaky-tijdens-music-meeting-2021-nijmegen~.html
https://www.vpro.nl/vrije-geluiden/media~WO_VPRO_16570168~vpro-vrije-geluiden-sessies-nawras-altaky-tijdens-music-meeting-2021-nijmegen~.html
https://musicmeeting.nl/nl/video/mm-concerts-tcha-limberger-trio
https://www.vpro.nl/vrije-geluiden/media~WO_VPRO_16619862~vpro-vrije-geluiden-sessies-tcha-limberger-trio-music-meeting-2021~.html
https://musicmeeting.nl/nl/video/mm-concerts-amok
https://www.vpro.nl/speel~WO_VPRO_16635465~vpro-vrije-geluiden-sessies-am-ok-music-meeting-2021~.html
https://musicmeeting.nl/nl/video/mm-concerts-naima-joris-lose-you
https://musicmeeting.nl/nl/video/mm-concerts-cengiz-arslanpay-speelt-thin-air-comp-calliope-tsoupaki
https://musicmeeting.nl/nl/video/mm-concerts-tolyqyn
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14. Yoràn Vroom (jonge maker/nieuwe productie): het debuutalbum van deze virtuoze drummer, getiteld 
‘Across A Spectrum’, komt in 2021 uit. Voor Music Meeting 2021 geeft Yoràn Vroom’s Group of Friends een 
speciaal concert in samenwerking met twee dansers, Yailah Vroom en Perry Gits. De opnames vinden plaats 
op 23 mei 2021 in De Goffert, publicatie op Music Meeting All Ears is op 2 december 2021.  
 
15. Fendika (internationaal): vanaf 2008 brengt danser Melaku Belay al zijn activiteiten samen onder de 
noemer Fendika. Vanwege het vitaliseren van de traditionele cultuur van Ethiopië, ontving Fendika als 
organisatie in 2020 de Prins Claus Prijs. De concertopnames van Fendika vinden plaats op 23 mei 2021 in De 
Goffert, publicatie op Music Meeting All Ears is op 16 december 2021. 
 
16. Michalis Kouloumis (internationaal): de Cypriotische violist Michalis Kouloumis raakt gefascineerd door de 
maqam, een belangrijk onderdeel van de klassieke Arabische muziek. Voor Music Meeting speelt hij een 
geïmproviseerde taksim op basis van zijn compositie ‘Traces of Civilization’. De concertopnames vinden plaats 
op 21 mei 2021 in de Hortus, publicatie op Music Meeting All Ears is op 21 januari 2022. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naima Joris, opnames Music Meeting Pinksterweekend (Openluchttheater De Goffert)  
- Foto Eric van Nieuwland 

  

https://musicmeeting.nl/nl/video/mm-concerts-yoran-vrooms-group-of-friends
https://musicmeeting.nl/nl/video/mm-concerts-fendika
https://musicmeeting.nl/nl/video/mm-concerts-michalis-kouloumis
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2.2 Concerten op locatie 
 
In het najaar van 2021 vindt een serie Music Meeting Concerts voor een live publiek plaats op verschillende 
locaties in Nijmegen, en in Amsterdam, Rotterdam en Brussel. Van deze concerten zijn geen opnames 
gemaakt.  
 
1. Music Meeting @ Kunstnacht (coproductie). De vier festivalorganisaties van het Festivalhuis bundelen hun 
krachten met een korte voorstelling die muziek, spoken word én film samen laat komen: met dichters Merel 
van Slobbe en Merlijn Huntjens, en saxofonisten Inga Rothammel en Frank Nielander, die hun kunsten 
verbinden bij de film ‘Berlenga Grande’. De Kunstnacht Nijmegen vindt plaats op 18 september 2021. 
 
2. Ghalia Benali (internationaal). Op 29 september 2021 is Concertgebouw De Vereeniging het decor voor het 
nieuwe project van de Tunesische Ghalia Benali, die in een samenwerking met de zangeres en viola da 
gamba-speler Romina Lischka Arabisch klassiek met barok laat samensmelten. 
 
3. Lenine & Martin Fondse (internationaal). In 2013 spelen ze voor het eerst samen op Music Meeting: de 
Braziliaanse gitarist, zanger en zevenvoudig Latin Grammy winnaar Lenine en de Nederlandse componist, 
pianist en Boy Edgarprijs-winnaar Martin Fondse. Hun project ‘The Bridge’, krijgt nu een vervolg met ‘The 
Bridge II’, met hoogtepunten uit Lenine’s werk. Op 19 november 2021 treedt het duo op in LUX Nijmegen. 
 
4 en 5. Alfredo Rodríguez Trio & Alain Pérez Quintento (internationaal). Met een Cubaans dubbelprogramma 
in LUX Nijmegen geeft Music Meeting op 21 november 2021 een voorproefje van het festival in 2022. Het 
concert start met de virtuoze jazz van pianist Alfredo Rodríguez. Daarna betreedt flamenco, jazz en latin 
bassist en zanger, én kersverse Latin Grammy winnaar, Alain Pérez het podium. Een ware grootheid in de 
Latijns-Amerikaanse en Spaanse muziekscene, en zelden in Nederland te zien. 
 
6, 7, 8 en 9. Trio da Kali & North Sea String Quartet (internationaal/nieuwe productie/tournee). Een 

dreamteam met improviserend vermogen. Dat typeert de bijzondere ontmoeting van supergroep Trio da Kali 

uit Mali en de Nederlandse jonge honden van het North Sea String Quartet. Music Meeting organiseert een 

tournee met vier concerten in MuziekPublique Brussel (6 november 2021), Brebl Nijmegen (7 november 

2021), LantarenVenster Rotterdam (8 november 2021) en Concertgebouw Amsterdam (9 november 2021).   

10. Mohammad Motamedi & Rembrandt Trio. Dit concert, gepland voor 17 december 2021 in LUX Nijmegen, 

is vanwege de coronamaatregelen afgelast. De band heeft een compensatie ontvangen. 

 

Trio da Kali & North Sea String Quartet 

(LantarenVenster) - Foto Eric van Nieuwland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://musicmeeting.nl/nl/nieuws/music-meeting-at-nijmeegse-kunstnacht
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2.3 Digitale transitie: Music Meeting All Ears  
 
In 2021 ondergaat Music Meeting een digitale transitie. Hiermee ziet Music Meeting de kans haar ambitie te 
verwezenlijken om vernieuwende artiesten, hun muziek en hun verhalen, online en jaarrond, bij een breed en 
nieuw publiek te presenteren. Dat doen we onder de noemer Music Meeting All Ears; letterlijk een ‘online 
music meeting’, waar men kan luisteren met aandacht - één en al oor, en waar iedereen welkom is - voor álle 
oren: een breed publiek, musici, professionals, in binnen- en buitenland. We hebben met Music Meeting All 
Ears een laagdrempelig en duurzaam platform ontwikkeld en we bouwen aan een archief dat non stop 
verlevendigd wordt. Tot slot hebben we een tool om musici en allerlei freelancers – in tijden van corona – een 
blijvend platform en inkomsten te bieden.  
 
Music Meeting All Ears is een tweetalig (Nederlands en Engels) online muziekkanaal, binnen de omgeving van 
www.musicmeeting.nl. Music Meeting All Ears biedt context aan de hand van (video)reportages, een 
podcastserie, videoportretten, concertregistraties en kijkjes achter de schermen.  
 
Wel live, geen (betaalde) streams 
Alle concerten (zie 2.1) zijn bewust niet live gestreamd. Door de audiovisuele opnames periodiek en per 
concert ‘uit te zenden’, en dienovereenkomstig gericht te promoten, verwachten we een groter publiek te 
hebben bereikt, dan als we live hadden gestreamd. Bovendien blijven de concerten op het muziekkanaal 
altijd terug te zien. Door de concerten en het gelieerde randprogramma verspreid over het jaar te publiceren, 
is de zichtbaarheid door het jaar heen vergroot en blijft het merk Music Meeting All Ears actueel. Music 
Meeting All Ears is (vooralsnog) een gratis toegankelijk online muziekkanaal. 
 
Muziek, verhalen en verdieping 
Op Music Meeting All Ears zijn vier categorieën waarmee we de bezoekers het kanaal laten verkennen en zo 
introduceren bij allerlei artiesten die een link met Music Meeting hebben: 
- Ontdek met artiestenprofielen, waar alle content over die artiest is te zien, te beluisteren en te lezen.  
- Kijk met concerten (‘Concerts’ en ‘Sessions’), kijkjes achter de schermen (‘Exposed’), interviews (‘Talks’) en 
opgenomen Music Meeting content uit het archief (‘Rewind’). 
- Luister bevat de zesdelige podcastserie die gehost is door Roufaida Aboutaleb.  
- Lees bevat allerlei artikelen en interviews van toonaangevende Nederlandse muziekjournalisten. 
 
‘Meeting Music’ 
Een bijzondere primeur is de pilotaflevering van de nieuwe documentaireserie ‘Meeting Music’, 
gepresenteerd door Jan Douwe Kroeske. In de korte documentaire neemt hij de kijker mee op een reis in de 
wereld achter een opmerkelijke en veelbelovende jonge muzikant, waarbij zijn of haar muziekcultuur centraal 
staat. De eerste aflevering van Meeting Music gaat over de getalenteerde Nederlandse drummer Yoràn 
Vroom en wordt gepubliceerd bij de lancering van het muziekkanaal op 22 mei 2021. De tweede Meeting 
Music, met percussionist Vernon Chatlein, is in najaar 2021 opgenomen en wordt in 2022 gepubliceerd.  
 
De dato december 2021 bevat Music Meeting All Ears 22 artiestenprofielen en rond de 50 items 
zelfgeproduceerde content.  
 
 
  

http://www.musicmeeting.nl/
https://musicmeeting.nl/nl/all-ears/ontdek
https://musicmeeting.nl/nl/all-ears/kijk
https://musicmeeting.nl/nl/all-ears/luister
https://musicmeeting.nl/nl/all-ears/lees
https://musicmeeting.nl/nl/video/meeting-music-yoran-vroom
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2.4 Talentontwikkeling 
 
In 2021 maken we een viertal programma’s in het kader van talentontwikkeling onder de noemer Forssa -  
Gelderland Talent Stage (ontleend aan de naam van het talentenpodium van Music Meeting Festival).  
In samenwerking met diverse partners biedt Music Meeting vier talentprogramma’s: Urban on Tour, NSG 
competitie, Kunstbende Single Adventure en een ArtEZ masterclass.  
 
Urban on Tour - rondetafelgesprek (25 mei 2021) 
Deze besloten netwerkbijeenkomst met als thema’s inclusie en diversiteit vindt plaats in het Festivalhuis, 
georganiseerd door Cultuur Oost in samenwerking met Music Meeting. Twintig jonge mensen met 
verschillende achtergronden bezoeken voorafgaand aan de bijeenkomst de Music Meeting opnames in De 
Goffert. Cultuur Oost neemt de opbrengsten van deze middag mee in een lopend onderzoek.  
 
NSG-competitie (periode juni-juli 2021) 
In samenwerking met Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud (NSG) en Poppunt Gelderland wil Music 
Meeting de creativiteit van NSG-scholieren stimuleren: vier klassen worden uitgedaagd om aan de hand van 
een zelfgemaakte muziekvideo te strijden voor de meeste views online. In alles wat hierbij komt kijken, 
worden de leerlingen begeleid door professionals uit het werkveld. Music Meeting-artiest Fuensanta Méndez 
geeft een aantal muziekworkshops. Beeldbrengers.tv begeleidt bij het maken van de video's en Popsport 
verzorgt social media coaching.  
 

De volgende video’s zijn verschenen en zijn door Music Meeting via diverse (sociale) media gepromoot3: 

• The Confusions – Losing my mind (winnaar van de competitie) 

• New.Generation.2 – Runaway 

• BURN-OUT – Better Than Yesterday 

• FlamingFlamingo – Waves.  
 

Kunstbende Single Adventure (periode: oktober 2021) 
In oktober verschijnt de single ‘Grey Area’ van het Nijmeegse talent Audomara. De 18-jarige zangeres en 
producer is tijdens haar optreden bij Kunstbende Gelderland gescout door de programmeurs van Music 
Meeting en wordt uitgedaagd voor de Kunstbende Single Adventure. In dit project krijgt regionaal talent de 
kans om een eigen professionele single op te nemen en te releasen, en een videoclip uit te brengen. De 
Kunstbende Single Adventure is een initiatief van Music Meeting, Cultuur Oost en Poppunt Gelderland.  
  
Masterclass Melissa Aldana bij ArtEZ (1 november 2021) 
Melissa Aldana treedt op tijdens Festival Jazz International Nijmegen. Music Meeting organiseert aansluitend 
een masterclass van deze Amerikaans/Chileens saxofonist op ArtEZ in Arnhem, die door zo’n dertig studenten 
en enkele festivalbezoekers wordt bijgewoond. 
 

 
2.5 Music Meeting & Festival Jazz International Nijmegen 
 
Festival Jazz International Nijmegen (FJIN) is tot en met 2020 georganiseerd door LUX Nijmegen en wordt in 
2021 interim georganiseerd door Music Meeting in samenwerking met Podium JIN, Brebl en Doornroosje. 
Namens Music Meeting nemen Wim Westerveld en Sophie Blussé respectievelijk de interim programmering 
en festivaldirectie van FJIN eenmalig op zich, om zodoende bij te dragen aan de continuering van dit 
partnerfestival met wie in 2020 ook al krachten werden gebundeld. Daarnaast organiseert Music Meeting een 
masterclass in samenwerking met ArtEZ (zie 2.4). FJIN kent elf acts, verdeeld over vijf locaties in Nijmegen. 
Het festival vindt plaats van 29-31 oktober 2021. Vanaf 2022 opereert FJIN vanuit een eigen stichting. 

 
3 Deze content is niet op Music Meeting All Ears gepubliceerd, omdat het (nog) geen artistieke topkwaliteit behelst en omdat het qua muziekgenre 

(popmuziek) niet past binnen het aanbod van Music Meeting All Ears. 

https://www.youtube.com/watch?v=1LmQ6j299k8
https://www.youtube.com/watch?v=oNcC9QTumLo
https://www.youtube.com/watch?v=2NMWMl1U4bM
https://www.youtube.com/watch?v=Lhn4GNCCj0c
https://www.youtube.com/watch?v=EzHtrn7K6lk&t=8s
https://musicmeeting.nl/nl/nieuws/audomara-presenteert-eerste-single


Music Meeting | Jaarverslag 2021 
 

11 
 

3. Publiek en publiciteit 
 
3.1 Promotie Music Meeting 
 
Vanaf 2021 positioneert de organisatie al haar activiteiten met ‘Music Meeting’: van de toevoeging 
‘International’ wordt afscheid genomen en dat geldt ook voor de naam MMmore Jazz (in LUX). Het is Music 
Meeting All Ears, Music Meeting Concerts en Music Meeting Festival.   
 
De promotie van Music Meeting in 2021 richt zich in het voorjaar op de lancering van het nieuwe 
muziekkanaal Music Meeting All Ears op 22 mei 2021, hetgeen resulteert in veel mediabelangstelling. Er zijn 
daarbij ook betaalde campagnes ingezet om Music Meeting All Ears te promoten. 
 
In het najaar ligt de focus van de marketinginspanningen meer op het promoten van de concerten op locatie 
voor live publiek. Als in de zomer van 2021 concerten voor live publiek in het najaar weer tot de 
mogelijkheden behoren, programmeert de organisatie in relatief korte tijd een concertserie op locatie in het 
najaar. De Music Meeting Concerts vinden in De Vereeniging, Brebl en LUX in Nijmegen, en in het 
Concertgebouw Amsterdam, LantarenVenster Rotterdam en MusicPublique in Brussel. De concertpromotie 
wordt opgepakt in samenwerking met de podiumpartners. 
 
Hieronder een overzicht van de mediamix en resultaten qua exposure (zie links).  
 
Music Meeting All Ears 

• Music Meeting nieuwsbrief | maandelijks, in de aanloop naar en vanaf het moment van lancering in 
mei 2021; 

• Music Meeting social media: Facebook en Instagram | redactionele teaser 1 en redactionele teaser 2 
Music Meeting All Ears, artist shout outs, promotionele video's en betaalde (advertentie) campagnes, 
gemiddeld drie berichten per week, video lancering All Ears;  

• Music Meeting persberichten regionale/landelijke media | zowel in de aanloop naar, als vanaf het 
moment van lancering in mei 2021; 

• Diverse artikelen/interviews in regionale/landelijke media | afgestemd op de lancering van Music 
Meeting All Ears, o.a. NRC Handelsblad, NOS Journaal Radio 1, Entertainment Business, De 
Gelderlander, Heaven Magazine, Music Maker Magazine, Mixed World Music, Slagwerkkrant, Into 
Nijmegen, OOR en Jazzism; 

• Diverse advertenties/samenwerkingen | inhoudelijke, betaalde promotie via diverse (partner) 
kanalen, zowel in de aanloop naar, als vanaf het moment van lancering in mei 2021. Waaronder Dag 
en Nacht Media, Double2 Media (Jan Douwe Kroeske), Mixed World Music, De Slagwerkkrant, Music 
Maker Magazine, IntoNijmegen, WOMEX pagina (internationaal);  

• Staande banner, Music Meeting-logo-hardware en/of gobo van Music Meeting All Ears bij concerten 
in het najaar. Teaser 2 wordt gedraaid op digischermen van het Festivalhuis. 

 
Music Meeting Concerts 

• Music Meeting en podiumpartners nieuwsbrief | maandelijks, najaar; 

• Music Meeting social media: Facebook en Instagram | redactionele teaser Music Meeting Concerts, 
artist shout outs, promotionele video's en betaalde (advertentie) campagnes, gemiddeld drie 
berichten per week; 

• Music Meeting persberichten regionale/landelijke media en persbericht Duits/omliggende regio | 
najaar; 

• Postercampagnes in Nijmegen e.o., Arnhem e.o., Amsterdam, Rotterdam; 

• Overige (media)partners: Oog voor Afrika Magazine, Afrika Centrale, Afrika Festival Hertme, Afrika 
Film Festival Leuven, Marmoucha.nl, Cuba4All Reizen, World Music Forum, Most Wanted Online, 
LatinWorld e.a.  

https://www.facebook.com/MusicMeeting/videos/367989517773396
https://www.facebook.com/MusicMeeting/videos/961568221048826
https://youtu.be/lxRoCSrNL_A
https://www.bing.com/videos/search?q=music+meeting+Nijmegen+youtube&docid=608009447649333912&mid=98F06199955B4C6E1A1A98F06199955B4C6E1A1A&view=detail&FORM=VIRE
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/19/festival-music-meeting-begint-een-online-muziekkanaal-a4044077
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nos-radio-1-journaal/733b2599-bdb7-4297-b321-20685708f41f/2021-05-19-muziekfestival-zet-in-op-muziekplatform-zonder-computer-gestuurde-algoritmes
https://www.entertainmentbusiness.nl/muziek/music-meeting-lanceert-nieuw-muziekkanaal/
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/music-meeting-stuurt-aan-de-hand-van-nieuwe-frontvrouwen-avontuurlijke-muziek-de-wereld-in~a57f2f00/
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/music-meeting-stuurt-aan-de-hand-van-nieuwe-frontvrouwen-avontuurlijke-muziek-de-wereld-in~a57f2f00/
https://www.heavenmagazine.nl/actueel/beleef-music-meeting-online
https://www.musicmaker.nl/muzieknieuws/artikel/2-25694/nieuw-online-muziekkanaal--music-meeting-all-ears-?fbclid=IwAR38mtCb6M2gUHtgL2BElxOGoD0b8RcY5W_fDi5KbVUivwMIB6MNcBbgAGk
https://www.mixedworldmusic.com/nieuws/newsItem.php?n01ID=25646
https://www.slagwerkkrant.nl/events/artikel/62-25648/yorn-vroom-documentaire-op-music-meeting-all-ears-online-muziekkanaal-
https://www.intonijmegen.com/blijf-op-de-hoogte/nieuws/music-meeting-all-ears-een-nieuw-online-muziekkanaal
https://www.intonijmegen.com/blijf-op-de-hoogte/nieuws/music-meeting-all-ears-een-nieuw-online-muziekkanaal
https://www.facebook.com/MusicMeeting/videos/606818593790934
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3.2 Publieksbereik 
 
Het behaalde publieksbereik wordt gerelateerd aan de prognose zoals opgenomen in het corona-proof 
jaarplan, dat in januari 2021 – naar aanleiding van de corona omstandigheden – wordt ontwikkeld. Het plan 
voorziet 18 concerten voor een live publiek in een corona-proof setting in Openluchttheater De Goffert 
tijdens Pinksteren. Door de coronamaatregelen die in aanloop naar het evenement worden aangescherpt, 
kan er uiteindelijk geen publiek bij de concerten in De Goffert zijn.  
 
Begroot bereik live: 1.660   Gerealiseerd: 1.351 
- 900 bij Festival/Pinksterweekend  - 0  
- 760 bij najaarsconcerten   - 1.351 bij 9 concerten 
      
Begroot online: 17.500    Gerealiseerd (dd. 15 december 2021): 19.276 
- 2.000 voor 8 podcasts    - 1.088 voor 6 podcasts 
- 6.400 voor 8 muzikale ontmoetingen  - 2.222 voor 6 muzikale ontmoetingen  
- 5.000 voor 10 concerten + randprogramma - 9.579 voor 9 concerten4 + randprogramma5 
- 2.500 voor 1 mini-documentaire   - 1.184 voor 1 mini-documentaire 
- 1.600 voor 4 talentontwikkelprojecten  - 5.203 voor 5 video’s n.a.v. talentontwikkeling  
 
Begroot bereik totaal 19.160 (90% online)  Gerealiseerd totaal 20.627 (93% online)  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Opnames Music Meetup (podcast) met host Roufaida Aboutaleb en gasten Fuensanta Méndez en Nawras Altaky (Festivalhuis)  
- Foto Sophie Conin 

  

 
4 Een aantal van deze concerten is (gedeeltelijk) ook uitgezonden via VPRO Vrije Geluiden. Het bereik via VPRO is hier niet meegeteld.  
5 Aanvullend randprogramma dat gelieerd is aan de opgenomen concerten, zoals Exposed en Talks.   
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3.3 Publieksonderzoek Music Meeting All Ears 
 
Zes maanden na lancering van Music Meeting All Ears is een publieksenquête uitgezet om de waarde van 
Music Meeting All Ears onder bezoekers te meten. Er hebben 121 mensen deelgenomen aan het 
publieksonderzoek: een behoorlijk aantal om de enquête als representatief te beschouwen. Hieronder een 
samenvatting van de uitkomsten.   
 

Deelnemers  
Meer dan de helft van de deelnemers aan het publieksonderzoek is 55 jaar of ouder. Slechts 6,7% van alle 
deelnemers is tussen de 18 en 35 jaar oud. Dit hangt samen met de demografie van de ontvangers van de 
nieuwsbrief, en daarmee de demografie van de doelgroep waarop uitingen van Music Meeting doorgaans zijn 
gericht. De grootste groep respondenten komt uit Nijmegen en omstreken. Twee derde van de deelnemers 
bezochten All Ears één keer (24%) of meerdere keren (41,3%). Een derde van de deelnemers had het platform 
nog niet had bezocht, voordat ze de vragenlijst invulden. De enquête is inmiddels vertaald naar het Engels en 
wordt in 2022 verspreid naar het internationaal netwerk.  
 

"Een 360 graden informatieplatform met ritme." 

Inhoud en navigatie 
De content wordt overwegend positief beoordeeld als het gaat om interessante en diverse items. De 
categorieën Kijk (video's, concertregistraties en portretten) en Ontdek (artiestenprofielen) zijn het populairst 
onder de deelnemers met respectievelijk 65,3% (deze pagina zie je als eerste in het overzicht en zodoende 
groter bereik) en 26,4% van de stemmen. Wel willen de deelnemers meer van de genres Afrikaans, Zuid-
Amerikaans en Jazz zien. Op gebruiksvriendelijkheid en overzicht scoort Music Meeting All Ears goed, al lijkt 
meer uitleg over het concept van het online muziekkanaal een welkome aanpassing. 

 
"Er is meer ruimte buiten de gekaderde of normatieve lijntjes;  

All Ears zet je aan om die ruimte te onderzoeken, je te inspireren, en inzichtelijk te maken." 
  
Doelstelling en verbinding  
De helft van de deelnemers ervaart een positieve invloed van het aanbod binnen Music Meeting All Ears op 
hun motivatie om het festival te bezoeken. 43,8% van de deelnemers gaf een 8 of hoger op de vraag of ze All 
Ears zouden aanbevelen aan anderen. De relatie en het onderscheid tussen het fysieke festival en het online 
muziekkanaal werd beoordeeld met een gemiddelde score van 6,7. Ook vroegen we de deelnemers met 
welke woorden zij All Ears zouden omschrijven, zie enkele citaten op deze pagina.   
 

"Frisse prikkel om te gaan verkennen en genieten  
van onbekende maar interessante muziek en artiesten." 

 
Conclusie  
Music Meeting All Ears wordt overwegend positief beoordeeld door de 121 deelnemers. Met name de 
diversiteit aan muziek, het avontuurlijke karakter en de prikkel om nieuwe genres te ontdekken wordt erg 
gewaardeerd. Uiteraard is er nog ruimte voor verbetering. Zo mist het platform nog enige (tekstuele) 
begeleiding en geven de deelnemers handige tips en suggesties, zoals het integreren van playlists. Voor een 
opstartfase is het platform echter succesvol gebleken en is er voldoende reden om het als aanvulling op het 
fysieke festival een bredere invulling te geven. De aandachtspunten uit het publieksonderzoek worden 
meegenomen in de door-ontwikkeling en verfijning van Music Meeting All Ears in 2022. 
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4. Stakeholders 
 

4.1 Financiers en leveranciers  
 

Het programma van Music Meeting in 2021 is mede mogelijk gemaakt door: Fonds Podiumkunsten, 
Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland, Fonds21, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds, Dioraphte, 
Sena Performers, Vrije Geluiden en Rabobank. Wij bedanken deze partijen hartelijk voor de steun, voor de 
bereidheid om mee te denken en voor het vertrouwen in de organisatie, en de digitale transitie die Music 
Meeting heeft doormaakt. 
 

Met de volgende leveranciers is samengewerkt en is sprake van sponsoring (in natura): Mercure Hotel, Stijn 
Audio en Ecolicht. Het in 2019 ingezette adviestraject vanuit het zogeheten Rabobank Verenigings-
ondersteuningstraject is in 2021 voortgezet. 
 
 

4.2 Podium- en programmapartners 
 

In 2021 werkt Music Meeting in Nijmegen samen met Doornroosje, Openluchttheater De Goffert, Hortus 

Nijmegen, Concertgebouw de Vereeniging, LUX Nijmegen, Brebl en Festival Jazz International Nijmegen.  

Voor concerten buiten Nijmegen werkt de organisatie samen met Concertgebouw Amsterdam, 

LantarenVenster (Rotterdam) en MusicPublique (Brussel).  
 

Binnen de provincie Gelderland neemt Music Meeting een stevige positie in als het gaat om culturele 

samenwerking op het gebied van talentontwikkeling. In 2021 werkt Music Meeting samen met Cultuur Oost, 

NSG Groenewoud, Beeldbrengers.tv, Popsport, Poppunt Gelderland, Kunstbende Gelderland en ArtEZ.   
 

Al jaren werkt Music Meeting samen met het Duitse Moers Festival, een gerenommeerd festival voor jazz en 

geïmproviseerde muziek, dat eveneens in het Pinksterweekend plaatsvindt. In 2021 bundelen beide festivals 

krachten met betrekking tot de boeking van de artiest Fendika.   
 

 

4.3 Mediapartners 
 

Mediapartners in 2021 zijn: VPRO, Music Maker, MixedWorldMusic.com, Into Nijmegen en Slagwerkkrant.  

Media/contentproductiepartners in 2021 zijn: Double 2 Media-producties (Jan Douwe Kroeske) voor 

opnames van twee mini-documentaires ‘Meeting Music’, VPRO Vrije Geluiden voor opnames van de  

10 concerten in De Goffert, en tot slot Dag & Nacht Media voor de opnames van de 6-delige podcastserie. 
 

 

4.4 Het Festivalhuis 

In 2021 kan de beoogde samenwerking en synergie binnen het Festivalhuis, waar Music Meeting in 2020 haar 

intrek in neemt samen met festivals Wintertuin, Go Short en InScience, nog nauwelijks tot bloei komen. De 

coronamaatregelen en het thuiswerkadvies zijn hier volledig debet aan. Ondanks dat er veel nog niet mogelijk 

is, zijn de volgende zaken wel gerealiseerd: 

- Music Meeting heeft het Festivalhuis, behalve als kantoor, benut als opnamelocatie voor de 

podcastserie en kleinschalige concerten voor Music Meeting All Ears;  

- In het najaar van 2021 is in het kader van de Nijmeegse Kunstnacht een eerste coproductie tussen de 

vier festivals tot stand gekomen en in het Festivalhuis gepresenteerd voor een live publiek; 

- Er is een plan van aanpak opgesteld, dat ook dient als onderlegger voor verdere planvorming en 

fondsenwerving begin 2022. 
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4.5 Overige partners 
 

Music Meeting maakt deel uit van Cultuur Netwerk Nijmegen (CNN) en is betrokken bij Cultuurregio 025. 

Music Meeting is aangesloten bij de Verenigde Podiumkunstenfestivals en is lid van de Vereniging van 

Nederlandse Jazzpodia en Jazzfestivals. Music Meeting is ook lid van het internationale netwerk Forum of 

Worldwide Music Festivals. Deze netwerken dragen lokaal/regionaal, landelijk en internationaal bij aan het 

vergroten van kennis, netwerk en nieuwe kansen, zowel artistiek als zakelijk. Zeker in tijden van corona zijn 

deze netwerken waardevol, voor zowel de leden zelf als voor externe partijen zoals overheden.  

 

Tot slot heeft Music Meeting samengewerkt met HKU Hogeschool in Utrecht met betrekking tot een 

studentenonderzoek voor de branding van Music Meeting All Ears bij een breder en jonger publiek. 

 

5. Prestatieverantwoording  
 
De prestatieverantwoording houdt verband met het corona-proof jaarplan dat in januari 2021 is opgesteld.  

 
Ontwikkeling artistiek en talent  
Begroot: 18     Gerealiseerd: 20 
- 6 nieuwe producties     - 7 
- 8 muzikale ontmoeting (nieuwe productie) - 6  
- 4 talentontwikkelproducties6   - 7    
      
Presentaties  
Begroot: 26     Gerealiseerd: 9 
- 18 concerten voor live publiek De Goffert - 0  
- 7 concerten voor live publiek op locatie - 9 
- 1 talentconcert voor live publiek  - 0 
 
Begroot online: 18    Gerealiseerd: 16 
- 10 concerten (opnames) online  - 10 (waarvan één gepubliceerd in 2022) 
- 8 concerten (meet-ups) online   - 6 
 
Verdieping en randprogramma7 
 Begroot: 23     Gerealiseerd: 39 
- 8 podcasts     - 6  
- 10 interviews/achter de schermen  - 19  
- 1 mini-documentaire     - 2 (waarvan één gepubliceerd in 2022) 
- n.t.b. archief     - 7  
- 4 talentpresentaties/video’s8    - 5 
 
 
 
 

 

 
6 De talentontwikkelproducties in 2021 hebben betrekking op expertisebevordering bij amateurs, waaronder scholieren met 
eindexamenvak muziek, en conservatoriumstudenten.    
7 Alle content komt samen in 22 artiestenprofielen die in 2021 op de website zijn gepubliceerd (categorie Ontdek).  
8 Talentvideo’s zijn niet op Music Meeting All Ears gepubliceerd, maar alleen via YouTube.    
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6. Exploitatieresultaat en financiële positie 2021 
 
Stichting Music Meeting heeft in 2021 geen festival voor een live publiek kunnen organiseren. Wel heeft de 
organisatie een uitgebreid online programma ontwikkeld en in het najaar alsnog een concertserie. Ondanks 
de inzet op alternatieve activiteiten heeft Music Meeting substantieel lagere lasten en daartegenover staan 
ook lagere inkomsten door het wegvallen van publieksinkomsten en overige directe en indirecte 
opbrengsten.  
 
Totale kosten in 2021 zijn € 510.353. Ruim 70% van de begroting à € 719.063 is gerealiseerd.  
Totale baten in 2021 zijn € 500.384. Het exploitatieresultaat is € 13.718. Na vrijval en toevoegingen van de 
bestemmingsreserves Covid 19 en Egalisatiereserves van de Provincie, blijft er nog € 12.095. Dit resultaat 
wordt toegevoegd aan het Eigen vermogen ten behoeve van de bestemmingsreserve calamiteiten, die 
zodoende wordt opgehoogd naar € 68.860. 

 
6.1 Coronasteun 
 

Music Meeting ontvangt in de zomer van 2020 € 103.900 coronasteun van Fonds Podiumkunsten, waarvan   
€ 9.500 is uitgegeven in 2020, en de rest à € 94.400 is volledig is benut in 2021 (zie resultaatbestemming).  
Deze noodsteun is in 2021 benut voor het ontwikkelen van een nieuwe online omgeving en programma-
content, om musici in 2021 een digitaal podium voor concerten en verdiepend randprogramma te kunnen 
bieden, evenals inkomsten voor overige culturele freelancers die zijn ingehuurd om deze digitale transitie te 
maken.  
 

Music Meeting ontvangt in 2021 een tweede trance coronasteun van Fonds Podiumkunsten à € 71.400. Deze 
subsidie is eveneens bedoeld voor de instandhouding van vitale onderdelen in de Nederlandse culturele 
infrastructuur, die als gevolg van coronamaatregelen worden geconfronteerd met inkomstenderving. Deze 
noodsteun moet worden aangewend ter ondersteuning van de kunstsector en zodra deze is besteed zal dat 
apart worden benoemd. Music Meeting bestemt deze tweede tranche coronasteun, zoals afgestemd met 
Fonds Podiumkunsten, integraal voor 2022 voor de inhuur van musici en culturele freelancers. 
 

6.2 Financieel perspectief 
 

Door de coronapandemie is de liquiditeitspositie van de Music Meeting behoorlijk. Het grootste deel hiervan 
is gereserveerd om uit te geven aan activiteiten in 2022. Aangezien Music Meeting ook gevoelig is voor van 
buitenkomende risico’s zoals weeromstandigheden, is een financiële buffer noodzakelijk. In 2020 is een 
calamiteitenreserve opgebouwd van € 56.765. Het bestuur wil het definitieve resultaat van 2021 (na 
toevoegingen en vrijval van bestemmingsreserves) van € 12.095 toe te voegen aan deze reserve.   
 

Het financiële perspectief van Music Meeting ziet er goed uit. In 2020 zijn de aanvragen voor meerjarige 
subsidies voor de periode 2021-2024 door Fonds Podiumkunsten en gemeente Nijmegen toegekend. Er is 
veel vertrouwen om de komende jaren succesvolle en mooie edities te bieden aan de bezoekers in 
combinatie met de nieuwe online mogelijkheden die Music Meeting inmiddels heeft ontwikkeld met Music 
Meeting All Ears en verder door-ontwikkelt.  
 

Music Meeting All Ears vraagt wel om een businessmodel, waardoor we straks ook zonder coronasteun dit 
unieke online muziekkanaal in de lucht kunnen houden. Om het kanaal toekomstbestendig te maken werken 
we toe naar een verdienmodel, waarbij we denken aan een combinatie van partnerships en 
sponsoring/fondsen, en op den duur betalende abonnees of andere vormen van betaalde content. Vanuit 
verschillende kanten werken we aan een financieringsstrategie, waarbij we streven dat deze in het najaar 
2022 gereed is.  
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7. Organisatie 
 
7.1 Bestuur 
 

Het bestuur van Stichting Music Meeting bestaat uit Pieter van Ree voorzitter, Wouter Wolff secretaris, Hakky 
Raijmakers penningmeester en Phebe Kloos lid. Wouter Wolff is sinds 2018 bestuurslid, de anderen zijn in 
2019 tot het bestuur toegetreden. Eind 2021 gaan bestuur en directie op zoek naar een vijfde bestuurslid. 
Een vacature is in december 2021 uitgezet via onder meer Culturele Vacatures en Colourful People. Begin 
2022 treden niet één, maar twee nieuwe leden toe tot het bestuur: Elisabeth van Overloop en Marike 
Gelderblom.  
 
Het bestuur kent een hoge mate aan pluriformiteit in leeftijd en kennis. Jong elan met ervaring op het gebied 
van festivalorganisatie en het culturele veld (Kloos), internationaal muziekmedianetwerk en audiovisuele 
productie (Wolff), in aanvulling op jarenlange organisatorische ervaring (Van Ree) en financiële expertise 
(Raijmakers). De nieuwe bestuursleden (in 2022) brengen ruime kennis van marketing en governance 
(Gelderblom) en ervaring met fondsen- en sponsorwerving en netwerk in de stad (Van Overloop).  
   
Het bestuur heeft goede relaties met het openbaar bestuur, netwerk in stad en regio en ingangen bij het 
bedrijfsleven en festivalrelaties. Het bestuur heeft zich als taak gesteld de professionalisering van Music 
Meeting door te zetten en stappen te zetten in verbreding van programma en publiek. Het bestuur delegeert 
beleidsvoorbereidende en -uitvoerende taken en verantwoordelijkheden aan de tweekoppige directie. 
 

Op organisatorisch vlak is in 2021 de stap naar een tweekoppige directie (artistiek en zakelijk), die in 2020 in 
gang is gezet, verder vormgegeven aan de hand van een herzien directiereglement met duidelijke verdeling 
van verantwoordelijkheden en (leidinggevende) taken. In 2021 heeft de directie in afstemming met het 
bestuur een organogram van de organisatie gemaakt, met een overlegstructuur en tijdspad. In lijn met de 
nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen heeft het bestuur primair een kader stellende en 
toezichthoudende rol, zijn uitvoerende taken gedelegeerd naar de directie, maar worden beslissingen 
genomen in regelmatige gezamenlijke vergaderingen.  
 

In overeenstemming met de wens van het bestuur is de afdeling marketing verder geprofessionaliseerd met 
de komst van een ervaren eventmarketeer in 2021. Met het nastreven van meer betalende bezoekers en het 
aantrekken van sponsors wordt bijgedragen aan de continuïteit van het festival, aan stabiliteit van de 
organisatie en aan de financiële veerkracht van Music Meeting. Daar komen sinds 2020 de uitdagingen als 
gevolg van de coronapandemie bij.  
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7.2 Organisatie 
 

De tweekoppige directie bestaat uit zakelijk leider Sophie Blussé en artistiek leider Maite Hontelé. Sophie 
Blussé is ook bestuurslid van Stichting Het Festivalhuis.  
 

De directie leidt jaarrond een klein kernteam, bestaande uit twee programmeurs, Wim Westerveld (festival 
en internationale programmering op locatie) en Kay Krijnen (festival, talent en randprogramma), marketeer 
Stefano Oosthof, eindredacteur Belinda Limani, projectleider digitale transitie Sophie Conin en algemeen en 
technisch producenten Indre Klenauskyte en Peter Onstein. Het team wordt in aanloop naar evenementen 
aangevuld met vaste freelancers gericht op operationele zaken: Loes Berends (artist handling) en Simone 
Kiekebosch en Floor Nobbe (vrijwilligerscoördinatoren).  
 

Het kernteam Music Meeting 2021 bestaat uit 12 freelancers, goed voor in totaal 2,8fte. Alle betrokkenen 
werken met Music Meeting samen op basis van opdrachtovereenkomsten, telkens voor bepaalde tijd, in duur 
variërend van een aantal maanden tot 10 maanden. Daarnaast zijn bij de uitvoering en de audiovisuele 
opnames van de concerten en alle overige contentproductie tientallen freelancers betrokken bij Music 
Meeting, zoals licht- en geluidstechnici, stagehands, filmers en interviewers.   
 

Normaalgesproken biedt Music Meeting stagiairs de ruimte om leerervaring op te doen. Daarnaast werken 
doorgaans vele tientallen vrijwilligers op het festival, met grote betrokkenheid en velen al tientallen 
jarenlang. Helaas hebben stagiairs noch vrijwilligers in 2021 kunnen bijdragen aan Music Meeting.  
 

Wijzigingen in het team:  
- in oktober 2021 neemt Music Meeting afscheid van programmeur Kay Krijnen, die vanaf 2019 heeft gewerkt 
voor het festival en in het bijzonder het talentenprogramma;  
- met het online muziekkanaal Music Meeting All Ears ontstaat behoefte aan een medewerker op gebied van 
contentplanning- en coördinatie, teksten en eindredactie. Belinda Limani gaat vanaf december 2021 aan de 
slag voor Music Meeting.  
 
 

7.3 Codes Fair Practice, Diversiteit en Inclusie, Cultural Governance  
 

Fair Practice  
Music Meeting hecht veel waarde aan een goede positie van medewerkers en artiesten. Zo wordt in 2021 de 
SENA-norm van minimaal € 265 per artiest gehanteerd, met uitzondering van bands met meer dan zes musici, 
waarbij een minimum van € 165 geldt. Ook voorbereidingskosten bij speciale projecten (compositieopdracht, 
repetitievergoedingen) en bij workshops worden vergoed. Jong talent dat geen professionele 
muziekopleiding geniet, evenals amateurmusici die deelnemen aan de talententrajecten, krijgen geen 
vergoeding. Voor het geannuleerde concert van Mohammad Motamedi & Rembrandt Trio is 50% van de 
afgesproken gage als compensatie geboden. 
 

Voor de betaling van medewerkers en stagiairs geldt de cao van de Nederlandse Podia als leidraad. Conform 
het meerjarenbeleidsplan van Music Meeting wordt voor het kernteam het minimum freelance uurtarief 
gehanteerd van € 35 per uur. Stagiairs krijgen een stage- en onkostenvergoeding. Vrijwilligers worden 
begeleid en getraind volgens een vastgesteld vrijwilligersbeleid.  
 
Diversiteit en Inclusie  
De code diversiteit en inclusie zit al sinds de oprichting in het Music Meeting DNA. Diversiteit en inclusie met 
betrekking tot culturele achtergrond is bij Music Meeting van belang voor de kwaliteit en legitimiteit van het 
evenement in het festivallandschap. In de programmering is dit zeer zichtbaar, op andere gebieden zoals in 
bestuur, organisatie en publiek valt nog winst te behalen, hetgeen is ingebed in de nieuwe beleidslijnen 2021 
- 2024. Diversiteit en inclusie met betrekking tot gender balance is eveneens een speerpunt. Music Meeting is 
aangesloten bij Keychange, een wereldwijd netwerk dat toewerkt naar gender equality in de muziekindustrie.  
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De scan Diversiteit & Inclusie (www.codedi.nl) geeft ons de nodige inzichten over het stadium waarin de 
organisatie verkeert met betrekking tot diversiteit en inclusie. Zo wordt vastgesteld dat diversiteit kern is van 
het programma van Music Meeting. En als het gaat om een inclusieve werkomgeving is de organisatie goed 
op weg om een integrale aanpak ten aanzien van diversiteit en inclusie te ontwikkelen. Op gebied van 
personeel, strategie en beleid, partners en publiek, wordt gesteld dat de organisatie wel openstaat voor 
diversiteit en inclusie en het belang ervan signaleert, maar dat het nog geen onderdeel is van de kern van de 
organisatie. Music Meeting gaat met de aanbevelingen die uit de scan naar voren komen aan de slag.  
 
Cultural Governance  
Music Meeting hanteert de Code Cultural Governance om de organisatie adequaat in te richten en te leiden. 
In het kader hiervan is in de loop van 2018 en 2019 het bestuur geheel vervangen in navolging van de 
gestelde termijnen, zijn de statuten aangepast en zijn bestuurs- en directiereglementen in 2021 herzien en 
aangepast aan de code. Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ingevoerd. Het 
bestuur van Music Meeting heeft de statuten beoordeeld en zal een paar kleine aanpassingen doorvoeren , 
zodat wordt voldaan aan de nieuwe vereisten. 
 

Epiloog 
 
Met de hoop dat we, met of zonder corona, in 2022 weer muziek voor een live publiek kunnen organiseren, 
bereiden we ons voor op Music Meeting Festival – Cuba Upside Down. Het gedroomde Cuba-programma dat 
beoogd was voor de 2020-editie komt in 2022 eindelijk aan bod. We gaan er alles aan doen om het publiek 
onder te dompelen in een zonnig en divers programma, binnen een nieuw intieme festivalopzet in Park 
Brakkenstein. Op deze 36e editie van het festival is ook plek voor Music Meeting All Ears: het online 
muziekkanaal gaat letterlijk drie dagen ‘offline’ en wordt een live podium De All Ears Area vormt het hart van 
het festival, waar de muzikale avonturiers een programma vol ontmoeting en verdieping staat te wachten. 
Voor de online omgeving van Music Meeting All Ears staat 2022 in het teken van het verbeteren van de online 
beleving, het uitbouwen van beschikbare content en experimenteren met nieuwe content, en tot slot: het 
toekomstbestending maken van het muziekkanaal. Tot slot laat Music Meeting zijn gezicht ook zien op podia 
in de stad en elders, door middel van de Music Meeting Concerts, en met nieuwe activiteiten in 
samenwerking met de partners in het Festivalhuis.  
 

 
 

http://www.codedi.nl/

