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Voorwoord 

 

Geachte lezer, 

Met gepaste trots bieden wij u het verslag van het 46e project van het Nederlands Studenten Kamerkoor: 

Chants d’Amour. In dit verslag blikken we terug op een project vol muzikaliteit, ontwikkeling en uitdaging 

voor een groep getalenteerde studenten. Centraal in het programma stond Épithalame van André Jolivet; 

een compositie voor 12-stemmig koor. Wij zijn verheugd dat we in zowel Utrecht, Wageningen als ook 

Den Haag voor een uitverkochte zaal dit uitdagende werk en de vele andere prachtige stukken ten gehore 

brachten. 

Als tweede onderdeel van het drieluik over het menselijk bestaan onder leiding van Béni Csillag, bezongen 

we in Chants d’Amour alle facetten van de liefde. Door het variërende repertoire belichtten we niet alleen 

de rozenkleurige zijde van het liefhebben, ook gevoelens van jaloezie, woede en verdriet werden in de 

verschillende werken uitgebreid belicht. In de opdrachtcompositie Aspetti d’amore voerde Mark van 

Platen het koor en publiek mee in een zoektocht naar de liefde. In muzikale samenwerking met 

percussionist David de Goede brachten we het zelden uitgevoerde Épithalame van André Jolivet en 

werken van o.a. Maurice Duruflé, Claude Debussy en Rudolf Escher ten gehore.  

In dit projectverslag treft u de volgende onderdelen: 

• Verslag van de audities, repetities en concerten 

• Evaluatie van de samenwerkingen met interne en externe partijen 

• Evaluatie van de speerpunten van het project 

• Evaluatie van het PR-plan 

• Evaluatie van het sponsorplan 

 

Dankzij een goede voorbereiding van het project door het Dagelijks Bestuur (DB) en het Artistieke Team 

(AT), verliep de samenwerking tussen bestuur, artistiek leiders en koorzangers gedurende het project zeer 

gesmeerd. Wij kijken terug op een zeer geslaagd project en zijn blij dat een sterk nieuw Dagelijks Bestuur 

zich heeft gevormd uit het koor om het komende project over “De Dood” te organiseren. 

Dit inspirerende muziekproject was geenszins mogelijk geweest zonder de genereuze steun van 

sponsoren en fondsen. Nogmaals willen wij u hartelijk danken voor uw bijdrage aan dit project. 

 

Namens het Dagelijks Bestuur 2019-2020 van het Nederlands Studenten Kamerkoor, 

Met vriendelijke groeten, 

Rieke Oosterhuis 

Acquisiteur 



   
 

   
3 

 

Verloop van het project 
 

Audities  
De audities voor het project Chants d’Amour van het Nederlands Studenten Kamerkoor vonden plaats van 

maandag 28 oktober t/m zaterdag 9 november verspreid over het gehele land. De audities vonden plaats 

in Leiden, Utrecht, Amsterdam, Wageningen en Groningen. Na uitgebreide promotie bij de verscheidene 

studentenkoren van Nederland kwamen 74 auditanten voorzingen. Hieruit hebben dirigent Béni Csillag 

en repetitor Johannes Gierl een selectie gemaakt van 37 zangers. 

De auditiepromotie vond voornamelijk plaats door het verspreiden van posters op universiteiten en 

hogescholen, via sociale media en bovenal het persoonlijk benaderen van koorzangers. Deze persoonlijke 

benadering blijkt al jaren een effectief middel om auditanten te werven.  

De auditanten studeerden een zelfgekozen solostuk in en de passende koorpartij van Salve Regina van 

Poulenc. Ook werd er tijdens de auditie aandacht besteed aan improvisatie. Op basis van deze drie 

onderdelen besloten de repetitor en de dirigent of een auditant een plek in het koor kreeg.  

Repetities 

Het repetitieproces bestond ook dit jaar uit een introductiedag, drie repetitieweekenden en een 

repetitieweek. Voor de inzeepdag en de repetitieweekenden streek het NSK dit jaar voor het eerst neer 

in het ZIMIHC theater Wittevrouwen te Utrecht. De repetitieweek vond, zoals gebruikelijk, plaats in de 

Zonnewende, te Sint-Michielsgestel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Repetitie in ZIMIHC theater Wittevrouwen 
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Op zaterdag 7 december 2019 vond de introductiedag plaats. Op deze dag stond kennismaking met het 

repertoire en met elkaar centraal. De deelnemers werden geacht een groot deel van het repertoire thuis 

gestudeerd te hebben, zodat de eerste repetitiedag niet besteed hoefde te worden aan noten studeren. 

In plaats daarvan kon op deze dag al worden begonnen met echt muziek maken. In de pauzes en na afloop 

van de repetitie was er tijd om door middel van kennismakingsspellen in contact te komen met andere 

koorzangers. Zo ontstond al vroeg in het repetitieproces een vertrouwde en gemoedelijke sfeer. 

Ruim een maand later, op 11 en 12 januari, vond het eerste repetitieweekend plaats. Dit weekend werd 

er in de ochtend, onder bezielende leiding van zangcoaches Niels Kuijers en Esther Putter, hard gewerkt 

aan de vorming van een mooie koorklank. Zij introduceerden de zangers in de Lichtenberg-methode, 

welke gedurende het gehele project gebruikt werd. Centraal in deze methode staat fijne waarneming van 

het eigen lichaam om resonantie te vinden. Dit kan helpen om een gezamenlijke koorklank te vinden. 

Naast vocale ontwikkeling, werd er uiteraard ook veel aandacht besteed aan het instuderen van het 

repertoire. Op de zaterdagavond werd voor de zangers een ritmeworkshop georganiseerd. Percussie-

student Jonas Nieuwenbroek nam de zangers mee in de wereld van ritme en maatsoorten door middel 

van verscheidene groepsoefeningen. Vanwege het ritmisch-uitdagende stuk Épithalame, dat de zangers 

zich in twee maanden eigen moeten maken, was juist een workshop van een slagwerker erg succesvol. 

De zangers leerden deze avond veel over ritme, wat zeker haar vruchten afwierp verder in het 

repetitieproces. 

 

Ook het tweede repetitieweekend (18 en 19 januari) stond in het licht van vocale ontwikkeling en het 

instuderen van het repertoire. Dit weekend kwamen opdrachtcomponist Mark van Platen en arrangeur 

Wijnand van Klaveren langs tijdens een repetitie om toelichting te geven over hun bijdrage aan het 

repertoire. Op de zaterdagavond werd het koor in verschillende groepen opgedeeld, om de verscheidene 

stukken van het repertoire inhoudelijk te bespreken. De dag werd besloten met een verdiepingsavond 

waar eenieder zijn bevindingen kon delen met betrekking tot de betekenis van de stukken. Hierdoor 

kregen de zangers meer inlevingsvermogen en begrip voor de losse stukken en het repertoire als geheel. 

Spiegelzaal met Hans van den Boom 
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Na een vruchtbare repetitie op zaterdag 25 januari maakte het koor op zondagochtend haar opwachting 

in het radioprogramma Spiegelzaal met Hans van den Boom, live vanuit Het Concertgebouw in 

Amsterdam. Op het programma stonden Trois beaux oiseaux van Maurice Ravel, Quant j’ai ouy le tabourin 

van Claude Debussy, Wild Nights van Rudolf Escher en Ubi Caritas van Maurice Duruflé. Ondanks de 

geringe repetitietijd was het zeer representatieve uitvoering. Dit gaf de zangers motivatie om thuis verder 

te studeren aan de meer uitdagende stukken, zodat ook deze naar een dergelijk hoog niveau getild konden 

worden. De radio-uitzending was, naast een positieve ervaring, ook zeer effectief promotiemateriaal.  

Van vrijdag 7 februari tot en met vrijdag 14 

februari vond de repetitieweek plaats in de 

Zonnewende, te Sint-Michielsgestel. Tijdens deze 

week wordt dagelijks zeer intensief gerepeteerd. 

Van 9:45 uur ’s ochtends tot 21:00 uur ’s avonds, 

met de nodige pauze-momenten, staat vocale 

ontwikkeling en studie van het repertoire centraal. 

In de bosrijke omgeving was er ook ruimte voor 

een rustige wandeling en meditatie gedurende de 

week. Daarnaast leent het bos zich natuurlijk 

uitermate goed voor groepsspellen en sportieve 

activiteiten. Tijdens deze week kregen de zangers 

de mogelijkheid om een half uur individuele zangles van ofwel Niels ofwel Esther te krijgen. Op deze 

manier konden vocale moeilijkheden goed begeleid worden en werd zo veel mogelijk voorkomen dat er 

wegens verkeerd gebruik overbelasting van de stem ontstaat. 

Op dinsdagavond 11 februari vond de try-out van het concert plaats in het Bostheater van de Zonnewende 

plaats. Hiervoor worden de bewoners van Sint-Michielsgestel en omliggende dorpen uitgenodigd door 

middel van plaatselijke media. Het koor bracht voor het eerst het gehele programma ten gehore aan het 

publiek. Deze try-out is tevens nuttig om te kijken waar muzikaal nog aan gewerkt moet worden en hoe 

de choreografie functioneert. 

 

Concerten 
De concertreeks vond plaats van vrijdag 14 februari tot en met zondag 1 maart 2020. De Rotterdamse 

Pelgrimvaderskerk was het podium voor de wereldpremière van Aspetti d’amore van Mark van Platen.  

Bezoekersaantallen 
Met 1575 bezoekers had het project Chants d’Amour het hoogste bezoekersaantal in de gehele 

geschiedenis van het NSK. In de PR-evaluatie wordt verder toegelicht hoe deze hoge bezoekersaantallen 

bewerkstelligd zijn. De zalen in Utrecht, Wageningen en Den Haag waren uitverkocht en in Eindhoven en 

Amsterdam werden bezoekersrecords gehaald. In Nijmegen en Groningen waren de zalen minder goed 

gevuld, ondanks de stadspromotie van de Groningse en Nijmeegse deelnemers.  

 

Tijdens de try-out in de Zonnewende 
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Voorprogramma 
In het kader van de educatieve en maatschappelijke waarde van het 

NSK, werden er ook dit jaar voorafgaand aan een aantal concerten 

lezingen gegeven. Voorafgaand aan de première in Rotterdam werd 

een lezing verzorgd door dirigent Béni Csillag, arrangeur Wijnand van 

Klaveren en opdrachtcomponist Mark van Platen. Zij lichtten tijdens 

deze lezing hun aandeel aan het repertoire toe. Wijnand van Klaveren 

nam het publiek mee langs de verschillende onderdelen van de 

liederencyclus Frauenliebe und -leben van Robert Schumann, Mark van 

Platen legde uit hoe het componeren van Aspetti d’amore er aan toe 

ging en Béni Csillag lichtte zijn keuzes omtrent het repertoire toe. 

Voorafgaand aan het concert in Den Haag op 28 februari sprak 

neerlandicus en bijbelwetenschapper Willien van Wieringen over 

wraakporno in het Oude Testament. Hierbij sprak zij over de 

liefdesrelatie tussen Israël en God en daagde zij de luisteraar uit om 

tijdens het concert Bijbelse elementen terug te vinden. Wegens de 

goede promotie en de gratis toegang van de lezing, kwamen veel 

concertbezoekers ook naar de lezing. 

 

Wijnand van Klaveren in Rotterdam 

©Govert Driessen 
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Choreografie 

Choreografie is een belangrijk onderdeel van de NSK-concerten. Dirigent Béni Csillag zegt hierover: “Een 

concert waarbij het koor opkomt, prachtige muziek zingt en dan weer afgaat, daar is niets aan. We moeten 

gebruik maken van de gehele ruimte om het publiek mee te nemen in het verhaal dat we willen vertellen”.  

Zodoende vormden drie koorleden een commissie die zich ontfermden over de choreografie. Tijdens 

Quant j’ai ouy le tabourin van Claude Debussy kwamen de koorleden één voor één zingend het podium 

opgelopen. Daar vormden ze een gemengde wolkachtige opstelling, die dynamisch en organisch bewoog 

gedurende het stuk. Aspetti d’amore werd in een gewone kooropstelling gezongen, vanwege de 

moeilijkheidsgraad van het werk. Tijdens Songs of love and eternity van Escher vormden de verschillende 

stemgroepen een blok, dat afhankelijk van of de stemgroep meezong in een van de vijf delen, met het 

gezicht dan wel de rug naar het publiek gedraaid stond. Als afsluiting van de eerste helft van het concert 

zong het koor Ubi Caritas in een grote kring om het publiek heen. Het concert werd besloten met de Love 

Medley, waarbij een uitgebreide choreografie zorgde voor een spetterend einde. 

 

 

Overzicht van de concerten: 

Vrijdag 14 februari  Rotterdam, Oude of Pelgrimvaderskerk 

Zaterdag 15 februari  Eindhoven, Sint-Catharinakerk 

Zondag 16 februari  Nijmegen, Antonius van Paduakerk 

Vrijdag 21 februari  Wageningen, Arboretumkerk 

Zaterdag 22 februari  Leiden, Lokhorstkerk 

Zondag 23 februari  Groningen, Lutherse kerk 

Vrijdag 28 februari  Den Haag, Paleiskerk 

Zaterdag 29 februari  Utrecht, Geertekerk 

Zondag 1 maart   Amsterdam, Het Concertgebouw 

©Govert Driessen ©Govert Driessen 
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Evaluatie van samenwerkingen 
 

Artistiek team 
Net zoals ieder jaar stond het NSK ook het afgelopen jaar onder leiding van professionele begeleiding om 

de kwaliteit te waarborgen. Het afgelopen jaar heeft het NSK voor het tweede jaar op rij onder leiding 

gestaan van dirigent Béni Csillag. Samen met repetitor Johannes Gierl en zangcoaches Esther Putter en 

Niels Kuijper vormden zij het artistiek team van NSK 2019-2020. Hieronder volgt een verslag van deze 

samenwerking. 

Artistiek leider Béni Csillag 
Onder leiding van dirigent en artistiek leider Béni Csillag, heeft het project Chants d’Amour vorm gekregen. 

Zijn repertoirekeuze heeft voor een uitdagend programma gezorgd, waarin het werk van André Jolivet 

een centrale rol speelde. Béni heeft een zeer vernieuwende blik op de koormuziek, wat resulteerde in een 

bijzonder koorproject. Aan meerdere werken werd een percussionist, solist David de Goede, toegevoegd. 

Dit zorgde voor een unieke klank in combinatie met de koorzangers. Daarnaast gaf hij de opdracht aan 

arrangeur Wijnand van Klaveren om de bekende cyclus Frauenliebe und -leben van Robert Schumann voor 

koor te arrangeren. Het werk wordt gewoonlijk uitgevoerd door solisten, nog nooit eerder werd het 

uitgevoerd door vierstemmig koor.  

 

Béni had veel oog voor de individuele zangers, hij was zeer benaderbaar voor vragen en stond veelvuldig 

open voor suggesties. Dat maakte hem een zeer geliefde dirigent bij de koorleden. Voor de meeste 

zangers was het afgelopen project zeer uitdagend: Épithalame is niet een standaardwerk in de koormuziek 

en vergt voor veel zangers veel zelfstudie. Dat gold ook voor de opdrachtcompositie Aspetti d’amore door 

Mark van Platen. De vakkundige leiding van Béni heeft er echter voor gezorgd dat het koor de muziek 

eigen heeft kunnen maken in de korte repetitieperiode, met zeer positieve reacties ten gevolge. 

 

©Govert Driessen 
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Zangcoaches Esther Putter en Niels Kuijers 
Dit jaar had het NSK niet één, zoals gebruikelijk, 

maar twee zangcoaches. Esther Putter, sopraan en 

zangpedagoog, werd bijgestaan door Niels Kuijers, 

koordirigent en zangpedagoog. Als zangcoaches 

van het NSK hebben zij de dirigent bijgestaan door 

elke repetitie de opwarming te verzorgen. 

Daarnaast hebben zij met de koorzangers gewerkt 

aan zangtechniek en individuele coaching 

verzorgd. Zowel Esther als Niels werken vanuit de 

Lichtenberg Methode, een methode waarbij 

zangers worden uitgedaagd hun eigen klank waar 

te nemen en te werken aan een gezonde klank. Zo 

begon elke repetitie met een korte workshop van Esther of Niels, waarbij meerdere oefeningen de revue 

passeerden om op verschillende manieren zowel de eigen als elkaars klank waar te nemen. De 

samenwerking met Esther en Niels werd als zeer prettig ervaren. Zij vulden elkaar uitstekend aan: met 

zowel fysieke als vocale oefeningen hebben zij ervoor gezorgd dat er al in een vroeg stadium van het 

project sprake was van een rijke homogene koorklank. Naar aanleiding van het optreden op Radio 4, 

kwamen van meerdere oudgedienden positieve reacties over de bijzonder mooie klankkleur. Daarnaast 

hebben de zangcoaches ervoor gezorgd dat de zangers tijdens de intensieve repetitieperiode niet vocaal 

moe zijn geworden, een risico dat een dermate intensief project met zich meebrengt.  

Repetitor Johannes Gierl 
Na twee jaar samen te hebben gewerkt met repetitor Dennis Broeders, had dirigent Béni Csillag dit jaar 

de pas afgestudeerde Johannes Gierl als zijn rechterhand. Johannes Gierl studeerde Koordirectie in 

Salzburg, Den Haag, Stockholm en Amsterdam bij onder andere Jos van Veldhoven, Fredrik Malmberg en 

Daniel Reuss. Hij volgde masterclasses bij onder andere Hans Leenders, Daniel Reuss en Herve Niquet. 

Naast zijn directiewerk is Johannes regelmatig actief als uitvoerend musicus, zowel als organist, pianist en 

als zanger. Dat maakte Johannes tot de gedroomde repetitor. Hij was altijd goed voorbereid en schroomde 

niet zijn artistieke ideeën met de dirigent en het koor te delen. Tijdens de audities heeft hij de dirigent 

met zijn kritische blik bijgestaan.  

 

Inzingen met Esther Putter 

©Govert Driessen 
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Zijn kwaliteiten als repetitor kwamen tijdens de sectierepetities goed van pas. Hij kon goed aanvoelen 

waar het koor behoefte aan had en wist op zeer professionele wijze het koor naar een hoger niveau te 

tillen. Tijdens de concerten heeft Johannes altijd één of twee werken gedirigeerd. Het koor heeft veel van 

hem geleerd en zijn betrokkenheid maakte hem tot een geliefde repetitor bij de koorleden. Kortom, een 

zeer succesvolle samenwerking voor zowel de dirigent als het koor. 

 

Samenwerking musici en componisten 
 

Solist David de Goede 
Het afgelopen jaar heeft het NSK samengewerkt met percussionist David de Goede. Voor David een 

primeur: voor het eerst stond hij als solist voor het koor. Hij is van jongs af aan voornamelijk actief geweest 

in de orkestwereld. Als leerling van Ruud Mourik leerde hij de beginselen van het slagwerk en het 

orkestspel. Murk Jiskoot heeft David vervolgens verder begeleid in het landschap van de 

studentenorkesten en samen hebben ze de jazz, latin en pop-kant van het slagwerk ontdekt. Zijn 

veelzijdigheid kwam tijdens het project goed van pas. David 

verzorgde tijdens de concerten de opening, hij speelde een 

begeleidende rol in Quant j'ai ouy la tabourin van Claude Debussy 

en speelde een door hem bedachte partij voor percussie in 

Épithalame van André Jolivet. De samenwerking met David heeft 

het NSK als zeer prettig ervaren, zowel voor de koorleden als het 

publiek. Als jonge leergierige solist paste David goed bij het NSK 

en daarmee ook binnen de doelstelling van het NSK om jong 

talent een podium te bieden. 

 

Opdrachtcomponist Mark van Platen 
Zoals ieder jaar gaf het NSK ook dit jaar de opdracht aan een componist om een werk te componeren. Dit 

jaar viel de keuze op de succesvolle componist Mark van Platen, eerder schreef hij werken voor andere 

Het Groot Omroepkoor. De samenwerking is goed verlopen. Vanaf de start van het project hebben hij en 

zijn vrouw Henriëtte veel betrokkenheid getoond. Er was wekelijks overleg met de dirigent en ook voor 

fondsenaanvragen heeft het NSK nauw samengewerkt met Mark en Henriëtte. In zijn werk Aspetti 

d’amore stond een prachtig sonnet van Petrarca centraal, met daaromheen teksten van onder andere 

Shakespeare en Kafka. Daarnaast heeft Mark teksten uit liefdesbrieven van verschillende zangers uit het 

koor verwerkt in zijn compositie. Het resulteerde in een bloemlezing over de liefde. Doordat pas in een 

vergevorderd stadium een percussionist was gevonden, is het niet gelukt om een partij voor percussie in 

de opdrachtcompositie te integreren.  

Mark is meerdere keren aanwezig geweest tijdens repetities om zijn werk toe te lichten en om het proces 

te volgen. De lange openingsfase van het stuk wist de aandacht van de luisteraar vast te houden in 

combinatie met de spreekteksten die door verschillende koorleden werden voorgedragen. In het 

vijfstemmige gedeelte op het sonnet van Petrarca wervelden de stemmen polyfoon door elkaar heen. 

©Twan Thio Photography 
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Tijdens alle concerten heeft het publiek aandachtig geluisterd. Na afloop van één van de concerten 

noemde een luisteraar het stuk ‘geniaal’ en meer positieve reacties zijn ons ter ore gekomen. 

Arrangeur Wijnand van Klaveren 
Om ook traditionele romantische muziek in het programma van Chants d’Amour te integreren, heeft het 

NSK dit jaar Wijnand van Klaveren gevraagd een arrangement voor koor te maken van de bekende cyclus 

Frauenliebe und -leben van Robert Schumann. Van Klaveren heeft de melodieën van de liederen prachtig 

verweven in een vierstemmige medley, waarin eer wordt gedaan aan de tekst en betekenis van de 

liederen. Deze medley ging naadloos over in de Love Medley, meerdere bekende popnummers die 

Wijnand ook in opdracht van het NSK arrangeerde. De toegift, waarbij het koor ook een choreografie 

uitvoerde, sloot het concert af op een luchtige manier. 

 

Evaluatie speerpunten 

 

1. Professionaliteit 

De professionalisering van de stichting Nederlands Studenten Kamerkoor stond het afgelopen project 

hoog in het vaandel. Hieronder viel bijvoorbeeld de communicatie naar externe partijen: afgelopen 

project heeft het NSK voor het eerst grote sponsoren aan zich weten te binden. De hoofdsponsor was de 

Amsterdam Business School. Andere grote sponsoren waren Anta Flu en de Nederlandse Bachvereniging. 

Door zich te binden aan grote namen als deze heeft het NSK zich naar de buitenwereld toe professioneler 

op de kaart gezet, zowel richting particulieren als bedrijven. Zie ook het kopje ‘Sponsoring’. 

Overige professionalisering is bereikt door de concert- en auditie-PR. Voor het promoten van de audities 

is er een filmpje gemaakt dat het project op een heldere, enthousiasmerende en humoristische manier 

belichtte. Dit filmpje is verspreid via de sociale media en oogde zeer professioneel. Ook ter promotie van 

de concerten is een filmpje gemaakt. Tijdens de repetities is er een filmmaker langs geweest die er in is 

geslaagd om de sfeer van het project op zeer esthetische wijze vast te leggen. Dit filmpje is zeer vaak 

gedeeld op de sociale media-kanalen van het NSK. Ook de vormgeving van het programmaboekje van dit 

project is dit jaar professioneler aangepakt. Het programmaboekje was gratis verkrijgbaar was voor iedere 

bezoeker en dus belangrijk voor het beeld dat het publiek van het NSK heeft. 

In 2019 heeft het Nederlands Studenten Kamerkoor belangrijke stappen gezet in het privacybeleid en 

online veiligheid. De website is beter beveiligd en is van http overgegaan naar https. Er is een 

persoonsgegevensbeleid opgesteld en verwerkt in de online formulieren op de website. 

2. Naamsbekendheid en toegankelijkheid 

Naamsbekendheid en toegankelijkheid waren met name in de promotie van het project belangrijke 

uitgangspunten. In de auditie-PR is een persoonlijke benadering ingezet om de drempel te verlagen voor 

potentiële auditanten. (Verschillende verhalen tonen aan dat een aantal zangers die geselecteerd werden 

voor het project aanvankelijk twijfels had over hun geschiktheid voor deelname.) De concert-PR richtte 

zich met name op de naamsbekendheid om het aantal luisteraars uit te breiden en nieuw publiek aan te 
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boren. Brede acties waren onder meer een live radio-optreden in Spiegelzaal op NPORadio4, 

aankondigingen in bladen en kranten, en gepromote berichten via Facebook. Via de deelnemers werd op 

een persoonlijke manier publiek aangesproken, door middel van koorpraatjes, flyeracties en directe 

benadering. Het aanboren van nieuw publiek is gelukt: de publieks-enquête wijst uit dat een meer dan de 

helft van het publiek voor het eerst een NSK-concert bijwoonde.  

3. Persoonlijke ontwikkeling 

Een van de belangrijkste dingen die het Nederlands Studenten Kamerkoor wil bieden aan zijn deelnemers, 

is muzikale ontwikkeling. Met het uitdagende repertoire en intensieve repetitieproces onder leiding van 

de gerenommeerde Béni Csillag komt die ontwikkeling al vanzelf, maar los daarvan biedt het NSK nog 

extra mogelijkheden. Het afgelopen project was er voor alle zangers de mogelijkheid tot zangles van de 

stemcoaches Esther Putter en Niels Kuijer. De stemcoaches waren bij elke repetitie aanwezig om de 

stemmen op te warmen, in te zingen en de zangers te leren om op een vocaal gezonde manier met de 

stem om te gaan. In de individuele zanglessen konden de zangers samen met de stemcoach verder werken 

aan hun eigen geluid. Ook de solist, percussionist David de Goede, was zeer betrokken. Vrijwel iedere 

repetitie was hij aanwezig (wat ongebruikelijk is voor een solist) om het koor te begeleiden en te helpen 

bij de vele moeilijke ritmes die de zangers dit project onder de knie moesten krijgen. Ook heeft het koor 

een professionele ritmeworkshop gehad van slagwerker Jonas Nieuwenbroek.  

 

PR-evaluatie 
 

Bij het promoten van het project Chants d’Amour waren de speerpunten ‘professionaliteit’, 

‘naamsbekendheid’ en ‘toegankelijkheid’ leidend in de opzet van de promotieactiviteiten. Enerzijds was 

de doelstelling om de naamsbekendheid van het NSK vergroten bij jonge zangers, en de drempel voor 

deelname te verlagen bij geïnteresseerde zangers uit de studentenwereld. Anderzijds was het doel om 

het concertpubliek uit te breiden en nieuw publiek te interesseren voor het NSK. 

Auditie-PR 
Het streven was om 80 auditanten te werven voor het project Chants d’Amour om zo genoeg keus te 

hebben om een gebalanceerd koor samen te stellen. In augustus 2019 is de PR gestart. Grotendeels lag 

Auditieflyer 
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de nadruk op een persoonlijke benadering door langs te gaan bij koorrepetities door heel Nederland, 

belrondes te houden met potentiële auditanten en mails te versturen aan geïnteresseerde zangers. Ook 

zijn (conservatorium)docenten en dirigenten benaderd om te vragen of zij jonge zangers kennen die klaar 

zijn voor deelname aan het NSK. De auditieflyer en -poster zijn verspreid bij culturele locaties en 

universiteitsgebouwen in verschillende studentensteden. Via sociale media is de digitale variant 

veelvuldig verspreid. Dit jaar is ook een promotiefilmpje online gezet op Instagram en Facebook. Op 

Facebook is dit bericht geboost om het bereik te vergroten. 

Voor de audities van 28 oktober 2019 tot en met 8 november 2019 zijn uiteindelijk 74 auditanten 

geworven. Dit is helaas minder dan het streefgetal, wat wellicht te wijten is aan het feit dat relatief laat 

gestart kon worden met werven. Ondanks de lichte daling ten opzichte van vorig jaar (77 auditanten) is 

over het algemeen toch een stijgende trend te zien, met aantallen van 56 in 2016, 62 in 2017, 69 in 2018 

en 77 in 2019.  

 

Concert-PR 
Gebaseerd op bezoekersaantallen van vorigen jaren 

werd gestreefd naar een bezoekersaantal van minimaal 

1200 bezoekers. Dit streven is ruimschoots behaald. De 

concerten in Wageningen, Den Haag en Utrecht waren 

uitverkocht. Bij de concerten in Eindhoven, 

Wageningen, Den Haag, Utrecht en Amsterdam zijn 

bezoekersrecords behaald. In totaal hebben 1575 

bezoekers de concerten bezocht, wat een record is in de 

geschiedenis van het NSK.  

Media 
In verschillende media werden de NSK-concerten 

aangekondigd, onder andere in culturele agenda’s, 

lokale kranten en muziekbladen zoals ZINGMagazine en 

Vocaal. In de lokale Vughtse krant ‘Het Klaverblad’ is 

deelnemer Rieke Oosterhuis geïnterviewd. Rieke was 

ook te horen op Radio RTV Rijnstreek, samen met Feline 

van Leeuwen. Net als voorgaande jaren was het NSK op 

zondagochtend op bezoek bij Hans van den Boom in het 

programma Spiegelzaal, live op NPO Radio4. De piek in 

de kaartverkoop laat zien dat dit een zeer waardevolle 

manier van promoten is.  

Dit jaar is breed ingezet op de sociale media. Op Facebook en Instagram werden regelmatig updates 

gedeeld. Op Facebook is voor elk concert een evenement aangemaakt dat vervolgens gericht is geboost 

in de regio waar het concert plaatsvond. Op Instagram werd meer ingezet op een toegankelijk ‘kijkje 

achter de schermen’, om zo het publiek mee te nemen en te interesseren voor het project. Ook is voor de 

concert-PR een promotievideo gemaakt. Tijdens de repetitieweekenden is een filmmaker langsgekomen 

die een video heeft gemaakt die zeer enthousiast werd ontvangen. Deze video is gedeeld op beide sociale 

Concertposter 
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kanalen. Op Facebook is de video ingesteld als ‘omslagfoto’ van de gebooste evenementen, waardoor de 

video indirect ook werd geboost en zo een breder publiek heeft bereikt. 

Persoonlijke benadering 
Het zwaartepunt van de promotie lag bij de persoonlijke benadering. Uit de resultaten van het 

publieksonderzoek is dit jaar gebleken, net als voorgaande jaren, dat een groot deel van het publiek via 

koorleden van de concerten kennisneemt. Daarom is met name ingezet op het bereiken van de netwerken 

van de deelnemende zangers.  

Tijdens de repetitieweekenden werd middels een interpretatie-avond dieper ingegaan op het thema van 

het programma en het verhaal achter de werken, om zo de deelnemers nog meer bij het project te 

betrekken. De deelnemende zangers hebben vervolgens in hun eigen stad geflyerd, posters verspreid en 

koorpraatjes gehouden bij verschillende koren. Voor koren was een speciale groepskorting geldig, waar 

veelvuldig gebruik van is gemaakt. Daarnaast heeft elke deelnemer tien ansichtkaarten geschreven, om 

zo op een persoonlijke manier hun publiek uit te nodigen. Deelnemers hebben ook via sociale media hun 

netwerk benaderd, onder meer door het delen van de e-flyer, het rondsturen van de promotievideo en 

het direct aanspreken van geïnteresseerd publiek. Het enthousiasme van de deelnemers was van grote 

waarde voor de promotie van het project. 

Naast de inzet van de deelnemers is een persoonlijke uitnodiging per mail uitgegaan naar koorzangers, 

oud-deelnemers en mensen die eerder interesse voor het NSK hebben getoond.  

Samenwerkingen 
Om nieuw en jong publiek te bereiken is het NSK opnieuw een samenwerking aangegaan met We Are 

Public en Entrée. In twee verschillende steden zijn de NSK-concerten opgenomen in de agenda van We 

Are Public, te weten Eindhoven en Den Haag. In beide steden werd een bezoekersrecord gehaald, mede 

dankzij het publiek dat ons via We Are Public wist te vinden. Entrée, de jongerenorganisatie van Het 

Concertgebouw, nam het concert in Amsterdam op in hun selectie. De samenwerking had een positief 

effect op de kaartverkoop: het concert in Amsterdam was nagenoeg uitverkocht.  

 

Sponsoring 
 

Sinds 2015 richt het Dagelijks Bestuur van het Nederlands Studenten Kamerkoor zich ook op 

samenwerking met sponsoren om het project te financieren. Hiermee gaat het NSK mee in het nieuwe 

culturele klimaat van Nederland. Het biedt de mogelijkheid om, naast subsidies van fondsen, ook gelden 

te werven bij andere instanties, of het realiseren van sponsoring in natura. Het Dagelijks Bestuur gaat 

actief naar nieuwe donateurs en sponsoren op zoek en houdt contact met een netwerk van oud-leden 

voor posterverspreiding, concertaankondigingen, en het werven van sponsoring in gelden of natura. 

Geslaagde samenwerkingen 
In het afgelopen jaar zijn er op sponsorgebied grote stappen gezet door het NSK. Zo kon voor het eerst in 

de geschiedenis van het NSK werkelijk een significant gedeelte van de begroting gedekt worden uit 

sponsorgelden. Ten opzichte van vorig jaar zijn de sponsoropbrengsten met zo’n 200% gestegen, van 
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€1312 naar €3605,-.De groei van de sponsorinkomsten is tot stand gekomen door gerichter en actiever 

potentiële partners te benaderen voor een samenwerking. Er is gezocht binnen het bestaande netwerk 

van het koor, maar ook daarbuiten. Op welke manieren er partnerschappen gesloten zijn en in welke vorm 

die werden gegoten, wordt hieronder nader toegelicht. Ook wordt er geëvalueerd waar de komende jaren 

nog kansen liggen wat betreft sponsorwerving. 

Een aanzienlijk gedeelte van de sponsoractiviteiten die in het afgelopen jaar zijn ondernomen, bestond 

uit contact maken met grote en middelgrote Nederlandse bedrijven, die onbekenden waren van het NSK. 

Via een mail of met een telefoongesprek werd het NSK kort geïntroduceerd, werd uitgelegd waarom het 

koor dacht dat het bedrijf en wij bij elkaar pasten, en werd een voorstel tot samenwerking gedaan. Vrijwel 

altijd werd in zo’n voorstel gesuggereerd dat het benaderde de bedrijf in ruil voor financiële steun 

advertentieruimte kreeg aangeboden in het programmaboekje en/of op onze sociale media. Uiteraard 

heerste het besef dat de gewenste financiële steun niet middels zo’n advertentie zou kunnen worden 

terugverdiend, en dus werden vooral bedrijven benaderd waarvan verondersteld kon worden dat die een 

zekere connectie met het NSK zouden voelen. 

De ervaring leerde dat menig groot Nederlands bedrijf (denk aan banken, verzekeringsmaatschappijen, 

vervoerders en voedselproducenten) kunst en cultuur weliswaar een warm hart toedraagt, maar meestal 

al specifieke partnerschappen voor langere tijd is aangegaan. Binnen deze categorie zijn zo’n dertig 

bedrijven benaderd. Met één daarvan is een samenwerking gestart, namelijk met Pervasco, de producent 

van het keelsnoepje Anta Flu. In ruil voor een aantal promotiemomenten via sociale media, een 

advertentie in het programmaboekje en product sampling bij de concerten ontving het NSK financiële 

steun en sponsoring in natura. De samenwerking verliep erg soepel, en beide partijen staan er in principe 

voor open die met een jaar te verlengen. 

Hoewel het NSK heel positief gestemd is over de samenwerking met Pervasco, moet geconcludeerd 

worden dat het zoeken naar sponsors onder onbekende bedrijven niet erg effectief is. Die zoektocht vergt 

veel tijd en creativiteit van de sponsorwervers, en levert lang niet altijd resultaat op. Veel vruchtbaarder 

was sponsorwerving binnen het bestaande netwerk van het NSK. Aan koorleden en het Artistiek Team 

werd gevraagd of zij familie, vrienden of bekenden hadden die het misschien zouden zitten om het NSK 

financieel te ondersteunen. Op die wijze kwamen liefst zes samenwerkingen tot stand, waaronder een 

heus hoofdsponsorschap. 

Ook voor de bedrijven in deze categorie gold dat zij een advertentie kregen aangeboden in ruil voor 

financiële steun. Voor vrijwel al deze partners gold dat het publiek dat het NSK trekt doorgaans niet veel 

overlap vertoont met de gebruikelijke cliëntèle – afgezien van de Amsterdam Business School, wellicht. 

Het NSK moest het dus vooral hebben van de sympathie die deze bedrijven hadden voor de bezigheden 

van het koor.  

Deze wijze van sponsorwerving is zeer effectief gebleken. Alle bedrijven en particulieren van wie vermoed 

werd dat zij wel eens oren zouden kunnen hebben naar het geven van financiële steun, hebben 

uiteindelijk toegezegd. Het is daarom belangrijk dat voor het komende jaar het bestaande netwerk van 

het NSK nog scherper in kaart wordt gebracht, en er binnen dat netwerk nóg meer contact wordt gemaakt 

met potentiële weldoeners. 
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Workshops 
Bij het opstellen van het sponsorplan voor afgelopen jaar leefde nog het idee om klank- en 

ritmeworkshops aan te bieden vanuit het NSK aan andere koren, bij wijze van bijverdienste. De praktijk 

leert echter dat de koren die eventuele interesse hebben voor zo’n vanuit het NSK georganiseerde 

workshop, daarvoor niet budget kunnen vrij maken dat opweegt tegen de onkosten die het NSK zou 

maken.  

Een ander idee dat in het afgelopen jaar niet van de grond is gekomen, is het organiseren van een 

sponsorconcert. Met de Amsterdam Business School is weliswaar afgesproken dat (een gedeelte van) het 

koor een voorlichtingsavond zou komen opluisteren met gezang, maar daar is het vanwege de coronacrisis 

vooralsnog niet van gekomen. Om het NSK toekomstbestendiger te maken, zou het prettig zijn als het 

koor op termijn één van de concerten uit de concertreeks volledig zou kunnen laten uitkopen, maar dan 

moet er heel actief worden gezocht naar een geïnteresseerde partij. 

Stadssponsoring 
Er is dit jaar ook een begin gemaakt met het concept ‘stadssponsoring’. Dit idee verdient nog nadere 

uitwerking. Het concept houdt in dat een plaatselijk bedrijf sponsor wordt van het concert dat plaatsvindt 

in de stad waar het bedrijf gevestigd is, en de ruimte krijgt om een los gedrukte advertentie in de tijdens 

het concert uitgedeelde programmaboekjes te leggen. Op deze manier zou het NSK zich meer binden met 

een specifieke regio, en krijgt een plaatselijk bedrijf een interessante promotiemogelijkheid. 

Stadssponsoring kwam bijna van de grond voor de concerten in Utrecht en Amsterdam, maar helaas was 

het voor beide bedrijven te kortdag om de benodigde promotievellen te drukken. 

 

 


