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1. INLEIDING	  
	  
Het	  New	  Rotterdam	  Jazz	  Orchestra	  (NRJO)	  groeit	  uit	  tot	  een	  van	  de	  leukste	  en	  spannendste	  jazzgroepen	  van	  
Nederland.	  Niet	  alleen	  de	  pers	  schrijft	  razend	  enthousiast,	  ook	  het	  publiek	  komt	  in	  steeds	  grotere	  getale	  
opdraven.	  Het	  New	  Rotterdam	  Jazz	  Orchestra	  speelde	  spraakmakende	  programma’s	  met	  gastsolisten	  Eric	  
Vloeimans,	  Ernst	  Reijseger,	  Anton	  Goudsmit,	  turntable	  wizard	  Kypski	  en	  componist	  Chiel	  Meijering.	  	  
	  
NRJO	  bestaat	  uit	  12	  professionele	  jazzmuzikanten	  met	  ieder	  een	  eigen	  solocarrière	  die	  allen	  stevig	  aan	  de	  weg	  
timmeren.	  In	  de	  afgelopen	  jaren	  werden	  prestigieuze	  prijzen	  binnengehaald	  waaronder	  Rob	  van	  de	  Wouw	  
(Edison	  publieksprijs	  2010),	  Bart	  Wirtz	  (Edison	  publieksprijs	  2012),	  Morris	  Kliphuis	  (European	  Jazz	  Competition	  
Award	  2013)	  en	  Reinier	  Baas	  (Edison	  Jazz	  Nationaal	  2013).	  

	  
2. BEZETTING	  
	  
Rob	  van	  de	  Wouw,	  Jan	  van	  Duikeren:	  trompetten	  |	  Frans	  Cornelissen:	  tuba	  |	  Morris	  Kliphuis:	  hoorn	  |	  Louk	  
Boudesteijn:	  trombone	  |	  Miguel	  Boelens:	  alt-‐,	  tenor-‐,	  en	  baritonsaxofoon	  |	  Bart	  Wirtz:	  altsaxofoon,	  fluit	  |	  Cyrille	  
Oswald:	  tenorsaxofoon,	  traditionele	  fluiten,	  didgeridoo	  |	  Katharina	  Thomsen:	  baritonsaxofoon,	  basklarinet	  |	  
Mark	  Schilders:	  drums	  |	  Johan	  Plomp:	  contrabas	  |	  Reinier	  Baas:	  gitaar	  
	  
De	  artistieke	  staf	  wordt	  gevormd	  door	  drie	  leden	  uit	  de	  band:	  Johan	  Plomp,	  Louk	  Boudesteijn	  en	  Rob	  van	  de	  
Wouw.	  De	  artistieke	  staf	  bepaalt	  in	  samenwerking	  met	  de	  zakelijk	  leider	  de	  jaarlijkse	  programma’s.	  
	  
3. TERUGBLIK	  
	  
NRJO	  is	  een	  voortzetting	  van	  het	  Rotterdams	  Jazz	  Orkest	  (RJO)	  wat	  een	  traditionele	  bigband	  samenstelling	  had.	  
Het	  RJO	  werd	  in	  2004	  opgericht,	  heeft	  een	  uitgebreid	  bigbandrepertoire	  opgebouwd	  met	  eigen	  werk	  en	  er	  zijn	  
drie	  CD’s	  met	  unieke	  composities	  geproduceerd.	  De	  vaste	  traditionele	  bigband	  samenstelling	  werd	  door	  leden	  
van	  het	  orkest	  na	  een	  aantal	  jaren	  als	  beperkend	  ervaren	  voor	  de	  artistieke	  groei.	  De	  verandering	  in	  2011	  
resulteerde	  in	  een	  ensemble	  met	  een	  flexibele	  jazzorkest	  bezetting.	  Het	  ensemble	  wilde	  meer	  avontuur	  en	  
uitdaging	  en	  koos	  voor	  een	  nieuwe	  doelstelling.	  Het	  nieuwe	  orkest	  functioneert,	  in	  tegenstelling	  tot	  het	  oude	  
orkest,	  als	  een	  collectief	  en	  de	  functie	  van	  één	  dirigent	  vóór	  het	  orkest	  is	  niet	  meer	  van	  toepassing.	  Voor	  meer	  
informatie	  zie	  bijlage	  1.	  
	  
4. DOELSTELLING	  
	  
NRJO	  heeft	  als	  doelstelling	  om	  als	  collectief	  te	  opereren	  door	  middel	  van	  het	  uitvoeren	  van	  eigen	  werk	  van	  de	  
bandleden.	  Hiermee	  wil	  het	  orkest	  meer	  landelijke	  en	  internationale	  bekendheid	  genereren.	  Daarnaast	  wil	  het	  
orkest	  uitdagende	  projecten	  en	  samenwerkingen	  blijven	  initiëren,	  zoals	  bijvoorbeeld	  het	  vormgeven	  van	  unieke	  
projecten	  die	  grensoverschrijdend	  zijn	  en	  een	  uitdaging	  aangaan	  met	  zowel	  andere	  kunstdisciplines	  en	  
muziekstromingen	  als	  met	  de	  omgeving	  waar	  gespeeld	  wordt.	  NRJO	  wil	  hiermee	  bijdragen	  aan	  de	  ontwikkeling	  
van	  de	  jazz	  als	  muziekkunstvorm	  en	  wil	  tegelijkertijd	  haar	  publieksdoelgroepen	  uitbreiden.	  
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Energie	  *	  	  Intuïtie	  *	  kwaliteit	  *	  authentiek	  *	  fris	  *	  autonoom	  *	  eigenwijs	  *	  avontuur	  *	  serieus	  *	  beweging	  *	  feest	  	  

*	  dynamiek	  *	  groove	  *	  zo	  klinkt	  de	  grens	  *	  
	  
5. PROFIEL	  

	  
Het	  orkest	  is	  samengesteld	  uit	  muzikanten	  die	  allemaal	  traditioneel	  geschoold	  zijn	  maar	  tegelijkertijd	  vernieuwing,	  
avontuur	  en	  uitdaging	  zoeken.	  De	  leden	  zijn	  geselecteerd	  op	  uitmuntende	  instrumentale	  kwaliteiten,	  maar	  zijn	  
daarnaast	  componerende	  muzikanten.	  Het	  NRJO	  ontwikkelt	  arrangeer-‐	  en	  compositievormen,	  waarbij	  
muzikanten	  door	  middel	  van	  hun	  kennis	  van	  arrangeren,	  instrumenteren	  en	  orkestreren	  en	  met	  behulp	  van	  hun	  
improviserend	  vermogen	  een	  persoonlijke	  invloed	  uitoefenen	  op	  het	  eindresultaat,	  de	  uitvoering.	  
	  
6. VISIE	  
	  
NRJO	  bedient	  zich	  van	  meer	  stijlinvloeden	  dan	  van	  jazz	  alleen.	  Voor	  NRJO	  is	  jazz	  meer	  een	  attitude	  dan	  een	  
stijlomschrijving.	  Jazz	  is	  een	  ‘state	  of	  mind’.	  Namelijk	  het	  combineren	  van	  buitengewone	  instrumentbeheersing,	  
eigenzinnigheid,	  autonoom	  repertoire	  en	  (binnen	  zelfbedachte	  kaders)	  veel	  vrijheid	  voor	  improvisatie.	  Het	  orkest	  
kan	  moeiteloos	  schakelen	  tussen	  verschillende	  stijlen;	  van	  traditioneel	  bigband	  naar	  hip-‐hop,	  en	  van	  freejazz	  naar	  
filmmuziek.	  NRJO	  heeft	  de	  laatste	  jaren	  hiermee	  een	  eigen	  signatuur	  ontwikkeld,	  die	  zich	  laat	  omschrijven	  als	  
eigentijds,	  toegankelijk,	  speels,	  brutaal,	  krachtig,	  energiek	  en	  Rotterdams.	  Tegelijkertijd	  is	  deze	  signatuur	  niet	  
eenduidig.	  Het	  collectief	  blijft	  steeds	  in	  ontwikkeling.	  Een	  ontwikkeling	  die	  gevoed	  wordt	  door	  een	  veelheid	  aan	  
ideeën,	  invloeden,	  gastsolisten	  en	  –componisten	  en	  de	  diverse	  samenstelling	  van	  ‘bazen’	  in	  de	  band.	  	  
	  
7. SPEELPRAKTIJK	  

	  
NRJO	  heeft	  een	  groeiende	  speelpraktijk	  en	  speelt	  sinds	  2013	  ca.	  10	  concerten	  per	  jaar	  op	  de	  landelijke	  jazzpodia.	  
Het	  speelcircuit	  wordt	  in	  2016	  uitgebreid	  met	  een	  aantal	  poppodia.	  NRJO	  heeft	  de	  ambitie	  om	  te	  groeien	  naar	  15	  
landelijke	  concerten	  in	  2016	  en	  20	  concerten	  in	  2017.	  Voor	  2016	  staan	  er	  nu	  15	  concerten	  geboekt.	  In	  2015	  heeft	  
NRJO	  haar	  eerste	  buitenlandse	  concert	  gedaan	  in	  Brugge	  (België).	  De	  ambitie	  is	  om	  de	  komende	  jaren	  meer	  
internationale	  concerten	  te	  gaan	  doen.	  
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8. PERSCITATEN	  
	  
	  ‘Een	  mooiere	  start	  van	  een	  nieuw	  muziekjaar	  is	  niet	  denkbaar.	  Waarvan	  akte!’	  
Draai	  om	  je	  oren,	  Ben	  Tafijn	  -‐	  17	  januari	  2015	  	  
	  
	  ‘Feestelijke	  jazz,	  vanuit	  de	  tenen	  gespeeld,	  maar	  altijd	  met	  een	  brede	  grijns.	  Het	  spelplezier	  spat	  ervan	  af,…’	  
Volkskrant,	  Gijsbert	  Kamer	  -‐	  11	  februari	  2015	  
	  
	  ‘Ik	  nomineer	  deze	  cd	  voor	  een	  Edison	  Jazz	  2015’	  
Jazzflits	  234,	  Hessel	  Fluitman	  -‐	  9	  maart	  2015	  
	  
	  ‘Het	  New	  Rotterdam	  Jazz	  Orchestra	  is	  kakelvers,	  elastisch	  en	  onderhoudend.	  Dat	  is	  wat	  we	  willen	  beleven.’	  
Volkskrant,	  Tim	  Sprangers	  –	  19	  maart	  2012	  
	  
‘De	  composities	  worden	  geschreven	  door	  zowel	  de	  betreffende	  gastmusicus	  als	  door	  leden	  van	  het	  orkest.	  Dat	  
levert	  een	  mix	  op	  van	  muzikale	  ideeën	  die	  zijn	  weerga	  niet	  kent:	  we	  gaan	  van	  funk	  naar	  rock	  en	  van	  elektronisch	  
naar	  modern’.	  	  	  	  –JAZZNU	  2015	  
	  
9. PROGRAMMA’S	  2016	  EN	  2017	  
	  
2016	  De	  Rotterdam	  Suite	  -‐	  15	  concerten	  en	  10	  repetities	  
2017	  NRO	  LAB	  -‐	  20	  concerten	  en	  15	  repetities	  
	  
NRJO	  wil	  met	  twee	  nieuwe	  projecten	  de	  komende	  jaren	  voldoen	  aan	  de	  onderstaande	  ambities.	  
	  

	   2015	   2016	   2017	  
Projecten	   2	   1	   1	  
Concerten	   10	   15	   20	  
Repetities	   7	   10	  	   15	  
Arrangementen	   8	   8	   10	  
Composities	   6	   8	   10	  

	  
10. DE	  ROTTERDAM	  SUITE	  2016	  
	  
De	  'Rotterdam	  Suite'	  is	  de	  stadse	  versie	  van	  de	  beroemde	  Zeeland	  Suite,	  gecomponeerd	  voor	  en	  door	  NRJO.	  De	  
Rotterdam	  Suite	  viert	  de	  stad,	  brengt	  energie	  en	  (artistieke)	  vernieuwing,	  brengt	  actuele	  muziek	  op	  verschillende	  
locaties	  in	  Rotterdam	  (markering)	  en	  is	  gemakkelijk	  online	  te	  verspreiden	  (video-‐opnames).	  
	  
De	  Rotterdam	  Suite	  bestaat	  uit	  een	  achttal	  composities,	  speciaal	  geschreven	  voor	  Rotterdam	  en	  geïnspireerd	  op	  
een	  typische	  Rotterdamse	  locatie	  (in	  het	  centrum).	  De	  composities	  worden	  uitgevoerd	  op	  die	  locatie.	  NRJO	  zal	  in	  
een	  aantal	  dagen	  Rotterdam	  doorreizen	  en	  steeds	  bij	  een	  andere	  locatie	  een	  concert	  geven.	  Bij	  iedere	  te	  
bespelen	  locatie	  hoort	  een	  eigen	  speciaal	  gecomponeerd	  nieuw	  werk	  (tussen	  7	  en	  10	  minuten	  lengte)	  aangevuld	  
met	  drie	  andere	  stukken	  horende	  bij	  een	  andere	  locatie.	  In	  totaal	  kun	  je	  denken	  aan	  concerten	  van	  ca.	  30	  à	  40’	  
minuten.	  Voordat	  de	  suite	  op	  locatie	  gaat	  spelen,	  heeft	  deze	  een	  concertante	  première.	  
	  
De	  opdracht	  aan	  iedere	  componist	  van	  de	  Rotterdam	  Suite	  luidt:	  schrijf	  de	  muziek	  van	  de	  toekomst,	  maar	  met	  een	  
betreffende	  locatie	  als	  onderwerp.	  De	  locaties	  worden	  bepaald	  in	  overleg	  met	  Rotterdam	  Festivals,	  North	  Sea	  
Round	  Town,	  de	  artistieke	  staf	  van	  NRJO	  en	  de	  componisten.	  De	  Rotterdam	  Suite	  is	  onderdeel	  van	  de	  
manifestatie	  ‘Rotterdam	  viert	  de	  stad’,	  het	  motto	  voor	  de	  viering	  van	  75	  jaar	  wederopbouw	  van	  Rotterdam.	  De	  
locatie	  is	  bij	  voorkeur	  in	  het	  centrum	  van	  Rotterdam	  en	  heeft	  een	  relatie	  of	  een	  verhaal	  met	  betrekking	  tot	  de	  
wederopbouw.	  Daarnaast	  dient	  iedere	  componist	  niet	  alleen	  rekening	  te	  houden	  met	  de	  vaste	  instrumentatie	  van	  
de	  band,	  ook	  dient	  de	  componist	  ruimte	  voor	  persoonlijke	  inbreng	  (improvisatie)	  van	  de	  leden	  in	  de	  compositie	  	  
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aan	  te	  brengen.	  Artistiek	  leider	  Johan	  Plomp	  van	  NRJO	  voert	  de	  artistieke	  eindregie.	  Hij	  zal	  de	  spanningsboog	  van	  
de	  hele	  suite	  bewaken	  en	  per	  stuk	  waakt	  hij	  voor	  voldoende	  balans	  in	  instrumentatie,	  dynamiek	  en	  persoonlijke	  
inbreng	  van	  NRJO	  leden.	  Het	  gehele	  project	  is	  een	  work	  in	  progress.	  
	  

a. COMPONISTEN	  EN	  LOCATIES	  	  
	  
Om	  de	  gehele	  suite	  haalbaar	  te	  maken	  wordt	  deze	  in	  fases	  gecomponeerd.	  Op	  dit	  moment	  zijn	  de	  volgende	  twee	  
composities	  gerealiseerd:	  	  
‘Aquapopoulos’	  van	  Louk	  Boudesteijn,	  een	  compositie	  geïnspireerd	  op	  het	  golvende	  water	  en	  die	  nabij	  het	  beeld	  
van	  Zadkine	  en	  het	  Scheepvaartmuseum	  uitgevoerd	  gaat	  worden	  en	  ‘Port	  of	  Call‘	  van	  Stefan	  Lievestro;	  een	  
compositie	  gecomponeerd	  in	  het	  artist	  in	  residence	  project	  ‘View	  with	  a	  Room’,	  waarvan	  de	  locatie	  nader	  wordt	  
bepaald.	  	  
Drie	  composities	  zijn	  momenteel	  in	  voorbereiding:	  	  
‘Wall	  Relief	  nr	  1’	  van	  Arend	  Niks,	  een	  compositie	  geïnspireerd	  op	  het	  gelijknamige	  bakstenen	  kunstwerk	  aan	  het	  
Weena,	  waar	  het	  ook	  uitgevoerd	  gaat	  worden,	  een	  nieuw	  werk	  van	  Martin	  Fondse	  in	  samenwerking	  met	  Eric	  
Vloeimans	  met	  als	  werktitel	  ‘Adagio’,	  het	  hoogtepunt	  in	  de	  suite	  op	  locatie	  Grote	  Kerkplein	  (met	  medewerking	  
van	  Eric	  als	  gastsolist	  en	  Richard	  de	  Groot,	  stadsbeiaardier	  van	  Rotterdam	  met	  een	  aparte	  rol	  op	  het	  carillon	  van	  
de	  Laurenskerk)	  en	  ‘De	  Erasmusbrug’	  door	  Johan	  Plomp,	  een	  stuk	  dat	  wordt	  uitgevoerd	  bij	  café	  Prachtig	  alwaar	  
het	  Rotterdam	  Jazz	  Orchestra	  ooit	  begonnen	  is.	  
Verder	  zijn	  er	  nog	  drie	  composities	  in	  voorbereiding	  van:	  Rob	  van	  de	  Wouw,	  Mark	  Schilders	  en	  Morris	  Kliphuis.	  
	  
	  	   componist	   honorering	   karakter	   locatie	   gem.	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   lengte	  

1	   Arend	  Niks	   FPK	  aangevraagd	   Intro	   Henri	  Moore	  Weena	  /	  Stationshal	   8,5	  
2	   Stefan	  Lievestro	   De	  Doelen	  opdracht	  

	  
Lijnbaan	  of	  t.b.a.	   8,5	  

3	   Johan	  Plomp	   FPK	  aangevraagd	  
	  

Erasmusbrug	  Prachtig	   8,5	  
4	   Louk	  Boudesteijn	   De	  Doelen	  opdracht	  

	  
Zadkine	  /	  Plein	  40/45	   8,5	  

5	  
Martin	  Fondse/Eric	  
Vloeimans	   FPK	  aangevraagd	   Adagio	  

Grote	  Kerkplein	  met	  Carillon	  &	  
trompet	   8,5	  

6	   Morris	  Kliphuis	   dKC	  aan	  te	  vragen	  
	  

Markthal	   8,5	  
7	   Mark	  Schilders	   uit	  eigen	  middelen	  

	  
Lijnbaan	  of	  t.b.a.	   8,5	  

8	   Rob	  van	  de	  Wouw	   dKC	  aan	  te	  vragen	   Finale	   Stationshal	   8,5	  
	  	   totaal	   	  	   	  	   	  	   68	  
	  

b. UITVOERINGEN	  
	  
Op	  zondag	  8	  mei	  2016	  vindt	  de	  première	  plaats	  van	  de	  Rotterdam	  Suite	  tijdens	  de	  ‘Dag	  van	  de	  Rotterdamse	  Jazz’	  	  
in	  De	  Doelen	  Jurriaanse	  Zaal.	  Deze	  uitvoering	  is	  vastgelegd.	  
Het	  locatieproject	  van	  acht	  korte	  concerten	  zal	  in	  de	  zomerse	  maanden	  plaats	  vinden	  tijdens	  North	  Sea	  Round	  
Town	  2016,	  van	  vrijdag	  24	  juni	  t/m	  zondag	  10	  juli.	  Deze	  uitvoeringen	  zijn	  ook	  vastgelegd.	  
De	  Rotterdam	  Suite	  gaat	  in	  de	  winter	  van	  seizoen	  2016/2017	  op	  tournee	  door	  het	  land.	  Verwachte	  aantal	  
concerten	  minimaal	  8.	  Deze	  zijn	  nog	  niet	  vastgelegd.	  
	  

c. PUBLIEKSBEREIK	  
	  
Op	  de	  première	  verwachten	  we	  300	  bezoekers	  voor	  de	  Dag	  van	  De	  Rotterdamse	  Jazz.	  Deze	  dag	  is	  vooral	  gericht	  
op	  jazzliefhebbers,	  waaronder	  ook	  vaste	  liefhebbers	  van	  het	  orkest.	  De	  groepen	  worden	  via	  de	  vaste	  kanalen	  van	  
alle	  samenwerkende	  partners	  bereikt.	  
De	  acht	  locatieconcerten	  zijn	  verspreid	  over	  de	  stad.	  Voor	  deze	  concerten	  zal	  via	  de	  kanalen	  van	  alle	  
deelnemende	  partners	  actief	  publiek	  benaderd	  worden	  om	  de	  locaties	  te	  komen	  opzoeken.	  Minstens	  zo	  
interessant	  is	  echter	  het	  toevallig	  passerend	  publiek.	  We	  rekenen	  per	  concert	  gemiddeld	  op	  500	  bezoekers.	  Dat	  is	  
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een	  totaal	  van	  4.000	  bezoekers.	  	  
Met	  de	  landelijke	  tournee	  wordt	  er	  	  een	  gemiddelde	  van	  150	  bezoekers	  geambieerd,	  wat	  voor	  8	  concerten	  een	  
totaal	  oplevert	  van	  1.200.	  Voor	  het	  hele	  project	  komt	  het	  neer	  op	  5.500	  bezoekers	  exclusief	  eventueel	  
gerealiseerde	  radio/TV	  en	  internet	  bezoekers.	  
	  
De	  acht	  locatieconcerten	  vinden	  bewust	  plaats	  binnen	  het	  stadsbrede	  festival	  North	  Sea	  Round	  Town.	  Dat	  biedt	  
gegarandeerd	  kansen	  voor	  verbreding	  van	  publieksbereik.	  Rotterdam	  Festivals	  deed	  in	  de	  zomer	  van	  2015	  een	  
breed	  publieksonderzoek:	  ’Wat	  wil	  het	  publiek?	  Rotterdam,	  cultuur	  en	  publiek	  in	  kaart	  gebracht’	  	  
In	  deze	  publicatie	  wordt	  uitgebreid	  beschreven	  welke	  publieksgroepen	  bereikt	  worden	  door	  welke	  Rotterdamse	  
culturele	  organisaties.	  Het	  onderzoek	  is	  gebaseerd	  op	  postcode-‐analyse	  van	  bezoekers	  (MOZAIC)	  en	  levert	  veel	  
bruikbare	  informatie	  op.	  	  
	  
Belangrijk	  onderdeel	  van	  de	  presentatie	  van	  de	  Rotterdam	  Suite	  is	  de	  verspreiding	  online.	  Van	  de	  locatie-‐
optredens	  worden	  videoclips	  gemaakt	  die	  zowel	  de	  stad,	  de	  markering	  (de	  Markthal,	  de	  Erasmusbrug)	  als	  de	  
muziek	  en	  het	  publiek	  presenteren.	  Maar	  meer	  nog:	  de	  interactie	  tussen	  deze	  elementen.	  Die	  clips	  worden	  
vervolgens	  verspreid	  via	  alle	  denkbare	  online	  kanalen	  (die	  van	  onszelf,	  de	  partners,	  Rotterdam	  Festivals,	  
Rotterdam	  Partners,	  Vers	  Beton,	  typische	  jazz-‐bassed-‐kanalen	  als	  blogs	  en	  jazzplatforms)	  met	  als	  doel	  het	  product	  
online	  veel	  (inter-‐)nationaal	  publiek	  te	  genereren.	  	  
	  
Er	  zijn	  goede	  contacten	  met	  Aad	  van	  Nieuwkerk,	  eindredacteur	  van	  VPRO	  radio	  6.	  Door	  de	  reorganisatie	  bij	  Radio	  
6	  is	  het	  nu	  moeilijk	  te	  zeggen	  of	  er	  in	  2016	  nog	  mogelijkheden	  zijn	  voor	  radio-‐opname	  dan	  wel	  uitzending.	  Er	  
wordt	  nu	  uitgegaan	  van	  het	  in	  licentie	  nemen	  van	  een	  opname	  door	  de	  VPRO.	  
	  

d. RELEVANTIE	  
	  
Het	  belang	  van	  dit	  project	  gaat	  verder	  dan	  alleen	  de	  eigen	  speelpraktijk	  en	  de	  ontwikkeling	  van	  NRJO	  als	  collectief.	  
Deze	  opdracht	  viert	  een	  deel	  van	  75	  jaar	  wederopbouw	  Rotterdam.	  Een	  happening	  die	  niet	  alleen	  Rotterdam	  
aangaat,	  maar	  heel	  Nederland,	  immers	  het	  bombardement,	  de	  capitulatie	  en	  de	  wederopbouw	  hadden	  enorme	  
landelijke	  impact.	  Daarnaast	  biedt	  dit	  project	  de	  mogelijkheid	  een	  gesprek	  aan	  te	  gaan	  met	  de	  stad,	  haar	  
inwoners	  en	  haar	  kunstwerken.	  Het	  heeft	  een	  hoger	  doel,	  een	  maatschappelijk	  en	  sociaal	  doel.	  Luisteraars	  en	  
bezoekers	  van	  deze	  compositie	  reflecteren	  op	  de	  geschiedenis	  en	  de	  maatschappij	  en	  de	  plek	  die	  kunst	  in	  de	  
maatschappij	  inneemt.	  Dit	  Rotterdamse	  thema	  willen	  we	  later	  in	  2016	  tonen	  in	  het	  land,	  zonder	  chauvinistisch	  te	  
willen	  zijn.	  Muziekkunst	  is	  het	  hoofddoel	  en	  Rotterdam	  is	  in	  dit	  geval	  het	  onderwerp.	  
	  

	  
	  

e. PARTNERS	  
	  

De	  Rotterdam	  Suite	  is	  een	  coproductie	  tussen	  Stichting	  Rotterdams	  Jazz	  Orkest,	  Jazz	  International	  Rotterdam	  en	  
North	  Sea	  Round	  Town.	  Andere	  samenwerkingspartners	  zijn	  De	  Doelen,	  A	  View	  With	  a	  Room	  (Artist	  is	  Residence	  
Project)	  en	  Rotterdam	  Festivals.	  Het	  project	  is	  onderdeel	  van	  de	  stadsmanifestatie	  Rotterdam	  viert	  de	  stad,	  dè	  
manifestatie	  die	  75	  jaar	  wederopbouw	  Rotterdam	  viert	  en	  wordt	  georganiseerd	  door	  Rotterdam	  Festivals.	  
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11. NRO	  LAB	  2017	  
	  
Het	  NRJO	  heeft	  besloten	  om	  vanaf	  september	  2016	  een	  serie	  laboaratoriumprojecten	  te	  gaan	  doen.	  NRJO	  wil	  nog	  
meer	  als	  collectief	  opereren	  dan	  voorheen.	  Die	  mogelijkheid	  bestaat.	  Alle	  leden	  zijn	  componerende	  muzikanten	  
en	  iedereen	  neemt	  verantwoordelijkheid	  voor	  het	  uiteindelijke	  resultaat.	  Op	  welke	  manier	  dit	  precies	  vorm	  krijgt	  
wordt	  bepaalt	  in	  het	  NRO	  LAB.	  
	  
Het	  NRJO	  is	  de	  laatste	  vijf	  jaar	  enorm	  gegroeid.	  De	  band	  is	  veel	  hechter	  gaan	  spelen	  en	  het	  collectief	  ontdekt	  
steeds	  meer	  welke	  kant	  het	  op	  wil.	  Wat	  het	  collectief	  van	  creatief	  en	  muzikaal	  verwante	  geesten	  uniek	  maakt	  is	  
de	  ultieme	  muzikale	  flexibiliteit	  van	  de	  leden.	  Voor	  de	  mensen	  die	  een	  concert	  bijwonen	  is	  dat	  binnen	  enkele	  
minuten	  zonneklaar.	  NRJO	  wil	  zich	  in	  de	  toekomst	  minder	  gaan	  profileren	  als	  ‘jazz’orkest,	  omdat	  dit	  zowel	  een	  
artistieke	  beperking	  met	  zich	  meebrengt	  als	  een	  beperking	  om	  nieuwe	  publieksdoelgroepen	  te	  bereiken.	  Daarom	  
overweegt	  het	  collectief	  om	  vanaf	  2017	  te	  gaan	  opereren	  als	  NRO	  (New	  Rotterdam	  Orchestra).	  Hiermee	  ontstaat	  
de	  mogelijkheid	  om	  artistiek	  nog	  meer	  	  te	  verbreden	  en	  te	  verdiepen.	  Dit	  gegeven	  moet	  onderzocht	  worden	  in	  de	  
serie	  NRO	  LAB	  concerten.	  In	  deze	  serie	  wordt	  een	  artistieke	  transitie	  van	  onderzocht.	  Het	  moet	  resulteren	  	  in	  een	  
combinatie	  van	  eigentijdse	  muziek	  met	  geïmproviseerde	  muziek.	  Zo	  krijg	  je	  combinaties	  van	  RadioHead	  met	  
Ornette	  Coleman	  of	  Arvo	  Pärt	  met	  Foo	  Fighters.	  
	  
Het	  NRO	  LAB	  moet	  plaats	  gaan	  vinden	  maandelijks	  op	  een	  vaste	  plaats	  op	  een	  vaste	  dag.	  Bijvoorbeeld	  op	  een	  
maandag-‐	  of	  dinsdagavond.	  NRO	  LAB	  richt	  zich	  op	  stukken	  die	  in	  een	  kleinere	  delegatie	  van	  het	  collectief	  worden	  
voorbereid.	  Daarna	  worden	  deze	  stukken	  in	  één	  dag	  ingestudeerd	  en	  direct	  ’s	  avonds	  op	  een	  laagdrempelige	  
manier	  aan	  een	  publiek	  gepresenteerd.	  De	  aanwezigheid	  van	  publiek	  geeft	  de	  nodige	  interactieve	  energie	  aan	  het	  
proces.	  Dit	  draagt	  in	  wezenlijke	  mate	  bij	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  stukken	  en	  het	  bandgeluid.	  Met	  het	  publiek	  
wordt	  op	  deze	  manier	  ook	  een	  stevige	  band	  opgebouwd,	  een	  band	  die	  ook	  met	  online	  publiciteit	  wordt	  
onderhouden.	  De	  locaties	  die	  in	  aanmerking	  zouden	  komen	  zijn:	  LantarenVenster	  zaal	  2,	  De	  Eduard	  Flipse	  zaal	  in	  
de	  Doelen,	  Grounds/WMDC	  of	  Kantine	  Walhalla.	  Door	  regelmatig	  op	  te	  treden	  voor	  een	  publiek	  wil	  de	  groep	  de	  
kwaliteit	  sterk	  verhogen	  en	  haal	  profiel	  verscherpen.	  De	  dynamiek	  en	  flexibiliteit	  tijdens	  de	  uitvoeringen	  is	  
onderdeel	  van	  wat	  het	  collectief	  wil	  onderzoeken	  en	  uitbouwen.	  Dit	  laat	  zich	  het	  beste	  doen	  met	  de	  
aanwezigheid	  van	  publiek.	  
	  
Belangrijk	  in	  dit	  nieuwe	  concept	  is	  dat	  er	  ruimte	  is	  voor	  nieuwe	  ideeën	  over	  instrumentatie.	  De	  bandleden	  kennen	  
elkaar	  goed	  en	  weten	  van	  elkaars	  mogelijkheden	  om	  andere	  instrumenten	  te	  spelen.	  Deze	  mogelijkheden	  worden	  
benut	  door	  bijvoorbeeld	  het	  gebruik	  van	  synthesizers.	  Het	  collectief	  componeert	  niet	  uitsluitend	  voor	  een	  
bepaalde	  bezetting,	  maar	  veel	  meer	  op	  de	  diverse	  uitgesproken	  persoonlijkheden	  in	  het	  collectief.	  Concreet	  
betekent	  dit	  dat	  er	  in	  de	  composities	  bewust	  ruimte	  gelaten	  wordt	  voor	  persoonlijke	  inbreng.	  Tijdens	  het	  
repetitieproces	  kan	  iemand	  ook	  een	  bepaald	  deel	  van	  de	  compositie	  mee	  naar	  huis	  krijgen	  met	  als	  opdracht	  om	  
er	  een	  doorgewerkt	  deel	  van	  te	  maken.	  De	  constante	  ontwikkeling	  van	  het	  orkest	  en	  de	  drang	  om	  te	  blijven	  
groeien	  en	  verdiepen	  resoneert	  op	  de	  broeierige	  stad.	  Het	  rauwe,	  stoere,	  vaak	  compromisloze	  karakter	  van	  
Rotterdam	  en	  de	  havens,	  is	  een	  continue	  factor	  in	  de	  muziek	  van	  het	  NRO.	  
	  
Tijdens	  de	  repetities	  is	  de	  participatie	  van	  de	  bandleden	  groot.	  Dit	  orkest	  is	  in	  staat	  en	  heeft	  de	  wil	  om	  te	  werken	  
met	  minder	  op	  papier	  uitgewerkte	  arrangementen	  en	  composities.	  Dit	  gecombineerd	  met	  het	  uitvoeren	  van	  
doorgecomponeerde	  muziek.	  Bij	  deze	  werkwijze	  voegt	  iedereen	  iets	  toe	  aan	  de	  muziek	  en	  wordt	  de	  muziek	  
feitelijk	  collectief	  gearrangeerd.	  De	  stukken	  komen	  door	  artistieke	  kruisbestuiving	  op	  andere	  plekken	  uit	  dan	  
wanneer	  iemand	  alleen	  zijn	  eigen	  verhaal	  vertelt.	  Zo	  wordt	  er	  een	  nieuw	  repertoire	  opgebouwd.	  Na	  10	  maanden	  
presenteert	  het	  collectief	  in	  juli	  2017	  een	  nieuw	  programma	  met	  een	  band,	  die	  een	  volgende	  transitie	  heeft	  
doorgemaakt.	  Eerst	  van	  RJO	  naar	  NRJO	  in	  2011	  en	  nu	  van	  NRJO	  naar	  NRO.	  
	  
In	  het	  NRO	  LAB	  zal	  specifiek	  onderzoek	  gedaan	  worden	  naar	  de	  volgende	  voorgenomen	  projecten:	  
	  
• Multi	  disciplinaire	  voorstelling;	  NRO	  zoekt	  samenwerking	  en	  kruisbestuiving	  met	  andere	  kunstdisciplines.	  Het	  

collectief	  werkt	  aan	  projecten	  met	  film,	  dans,	  opera,	  maar	  denkt	  ook	  aan	  een	  samenwerking	  met	  het	  
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Doelenensemble.	  Nieuwe	  composities,	  drie	  tot	  vijf	  repetities,	  hoogwaardige	  video	  en/of	  audio	  registratie	  van	  
de	  uitvoering,	  studio-‐opname	  en	  release,	  ca.	  10	  voorstellingen	  in	  het	  land.	  

• Samenwerking	  met	  een	  muziekfestival	  in	  Rotterdam;	  (het	  North	  Sea	  Jazz	  Festival,	  North	  Sea	  Round	  Town,	  
festival	  Jazz	  International	  Rotterdam,	  Slide	  Factory,	  Motel	  Mozaïque,	  de	  Operadagen).	  Nieuwe	  composities	  
en/of	  arrangementen,	  twee	  repetities,	  in	  overleg	  met	  solist	  hoogwaardige	  audio	  en/of	  video	  registratie.	  

• Concerten	  bij	  culturele	  events	  met	  een	  breed	  publieksbereik;	  Eén	  maal	  per	  jaar	  twee	  concerten.	  Niet	  in	  
eerste	  instantie	  gericht	  op	  jazzpubliek,	  om	  daarmee	  aan	  te	  sluiten	  bij	  de	  culturele	  dynamiek	  van	  de	  stad	  
(levendige	  binnenstad).	  Te	  denken	  valt	  aan	  het	  IFFR,	  de	  museumnacht,	  24	  uur	  cultuur,	  de	  Wereld	  van	  de	  
Witte	  de	  With,	  enzovoort.	  Eén	  repetitie,	  bestaand	  repertoire.	  

	  
In	  het	  voorjaar	  en	  de	  zomer	  van	  2017	  zal	  het	  NRJO	  een	  aantal	  (inter-‐)nationale	  festivals	  willen	  aandoen.	  De	  Music	  
Meeting	  in	  Nijmegen	  is	  een	  voorbeeld	  van	  een	  festival	  die	  eerder	  interesse	  heeft	  getoond.	  Elb	  Jazz	  in	  Hamburg,	  
Gent	  Jazz	  en	  de	  Brussels	  Jazz	  Marathon	  behoren	  tot	  de	  internationale	  mogelijkheden.	  Het	  nieuwe	  NRO	  zal	  in	  
december	  2017	  (uitloop	  januari	  2018)	  een	  landelijke	  tournee	  gaan	  doen.	  Dit	  zal	  het	  moment	  zijn	  om	  een	  nieuwe	  
naam	  en	  profiel	  definitief	  bij	  het	  publiek	  te	  vestigen.	  
	  
12. EDUCATIE	  
	  
In	  2016	  gaat	  NRJO	  voor	  de	  derde	  achtereenvolgende	  keer	  deelnemen	  in	  het	  project	  IKEI	  (Ieder	  Kind	  een	  
Instrument),	  een	  samenwerking	  van	  de	  SKVR	  met	  een	  groot	  aantal	  scholen	  in	  Rotterdam.	  Het	  NRJO	  levert	  
hiermee	  een	  actieve	  bijdrage	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  muzikale	  bewustzijn	  van	  de	  Rotterdamse	  jeugd.	  	  
Al	  eerder	  had	  het	  orkest	  de	  ambitie	  om	  met	  educatieve	  concerten	  jongeren	  te	  bereiken	  met	  een	  perfecte	  ‘groove’	  
en	  de	  energie	  van	  jazz.	  Het	  orkest	  wil	  kinderen	  laten	  ervaren	  dat	  jazz	  danst,	  bruist	  en	  leeft!	  Musici	  van	  NRJO	  
bezoeken	  deze	  scholen	  en	  geven	  daar	  workshops.	  Het	  project	  wordt	  afgesloten	  met	  twee	  grootse	  en	  
gezamenlijke	  concerten	  op	  het	  podium	  van	  LantarenVenster	  in	  juni.	  	  Met	  ‘Ieder	  Kind	  Een	  Instrument’	  laat	  SKVR	  
kinderen	  actief	  en	  op	  hun	  eigen	  niveau	  muziek	  beleven.	  Door	  samen	  te	  zingen	  en	  muziek	  te	  maken	  ervaren	  ze	  dat	  
zij	  onderdeel	  zijn	  van	  een	  groter	  geheel	  en	  dat	  ze	  gezamenlijk	  een	  mooi	  muziekstuk	  kunnen	  maken.	  Muzieklessen	  
stimuleren	  naast	  emotionele	  en	  muzikale	  intelligentie	  ook	  algemene	  vaardigheden;	  het	  vraagt	  veel	  van	  hun	  
concentratie	  en	  doorzettingsvermogen	  en	  leert	  kinderen	  op	  een	  andere	  manier	  te	  luisteren	  en	  samen	  te	  werken.	  
Ook	  hun	  grove	  en	  fijne	  motoriek	  wordt	  gestimuleerd.	  De	  lessen	  worden	  gegeven	  door	  professionele	  
muziekdocenten	  en	  musici.	  Het	  NRJO/IKEI	  project	  wordt	  gedirigeerd	  en	  artistiek	  begeleid	  door	  Keimpe	  de	  Jong.	  
	  
De	  SKVR	  werkt	  in	  dit	  project	  al	  langer	  samen	  met	  het	  Rotterdams	  Philharmonisch	  Orkest.	  SKVR	  heeft	  aangegeven	  
de	  komende	  vijf	  jaar	  een	  vergelijkbare	  langdurige	  samenwerking	  met	  NRJO	  aan	  te	  willen	  gaan	  in	  de	  vorm	  van	  een	  
jaarlijks	  dubbelconcert	  in	  LantarenVenster	  in	  juni	  met	  de	  bijbehorende	  schoolbezoeken	  vooraf.	  
	  

   
	  
13. TOELICHTING	  OP	  RELEVANTE	  BELEIDSTHEMA’S	  VAN	  DE	  GEMEENTE	  ROTTERDAM	  
	  
a) Ondernemerschap	  
Het	  orkest	  is	  een	  ondernemend	  orkest.	  Hoewel	  het	  orkest	  niet	  kostendekkend	  kan	  opereren	  haalt	  het	  wel	  een	  
groot	  deel	  van	  haar	  dekking	  uit	  uitkoopsommen	  en	  bijdragen	  van	  fondsen.	  Het	  orkest	  verwerft	  daarnaast	  
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inkomen	  uit	  verkoop	  van	  cd’s	  (vijf)	  en	  een	  dvd	  met	  filmproject.	  De	  inspanningen	  zijn	  echter	  voor	  een	  groot	  deel	  
gebaseerd	  op	  vrijwillige	  bijdragen	  van	  musici	  zelf	  en	  daarmee	  is	  de	  continuïteit	  van	  de	  financiering	  in	  gevaar.	  	  
Het	  orkest	  is	  een	  buitengewoon	  sterke	  representatie	  voor	  Rotterdam.	  Dit	  kan	  met	  behulp	  van	  de	  Gemeente	  
Rotterdam	  breder	  benut	  worden,	  zowel	  nationaal	  als	  internationaal.	  
	  
b) Talentontwikkeling	  
NRJO	  bestaat	  uit	  musici	  die	  behoren	  tot	  de	  top	  van	  Nederland.	  Enkelen	  van	  hen	  werken	  internationaal	  op	  
topniveau.	  NRJO	  signaleert	  muzikale	  ontwikkelingen	  en	  talenten	  (nationaal-‐	  en	  internationaal)	  en	  sluit	  aan	  bij	  
deze	  ontwikkelingen.	  Samenwerkingen	  met	  componisten	  en	  muzikanten	  van	  buiten	  het	  orkest	  zijn	  steeds	  actueel.	  
Het	  orkest	  geeft	  hiermee	  jonge	  toptalenten	  op	  solistisch	  en	  compositorisch	  gebied	  een	  kans	  om	  zich	  op	  topniveau	  
te	  ontwikkelen	  en	  een	  relatie	  op	  te	  bouwen	  met	  het	  publiek.	  (Bijvoorbeeld;	  Morris	  Kliphuis,	  Mark	  Schilders	  en	  
Reiner	  Baas)	  
	  
c) Educatie	  
Met	  het	  eerder	  genoemde	  project	  Ieder	  Kind	  Een	  Instrument	  (IKEI)	  op	  pagina	  9	  levert	  het	  orkest	  een	  actieve	  
bijdrage	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  muzikaal	  bewustzijn	  van	  de	  Rotterdamse	  jeugd.	  	  
	  

   
 

d) Levendige	  binnenstad	  
NRJO	  levert	  met	  haar	  concerten	  in	  de	  Doelen	  en	  LantarenVenster	  een	  bijdrage	  aan	  de	  levendige	  binnenstad.	  
Concerten	  van	  het	  orkest	  zijn	  de	  laatste	  jaren	  regelmatig	  uitverkocht,	  dus	  de	  relatie	  tussen	  het	  orkest	  en	  het	  
Rotterdamse	  publiek	  is	  duurzaam	  gebleken.	  De	  deelname	  van	  NRJO	  aan	  de	  manifestatie	  ‘Rotterdam	  viert	  de	  Stad’	  
levert	  met	  de	  locatieconcerten	  in	  de	  stad	  (binnen	  de	  brandgrens!)	  een	  letterlijke	  bijdrage	  aan	  dit	  beleidsthema.	  
	  	  
14. ORGANISATIE	  
	  
Johan	  Plomp,	  Rob	  van	  de	  Wouw	  en	  Louk	  Boudesteijn	  -‐	  	  artistieke	  leiding	  
Frank	  van	  Berkel	  –	  zakelijke	  leiding	  
Sophie	  Blussé	  –	  boekingen	  en	  tourmanagement	  
Marjolein	  van	  Ruiten	  –	  marketing,	  perspromotie	  
	  
Zakelijke	  leiding	  –	  functie	  omschrijving	  en	  verantwoordelijkheid	  
• Rapporteert	  aan	  het	  bestuur	  
• Ondersteunt	  het	  orkest	  met	  het	  maken	  van	  nieuwe	  programma’s	  
• Verzorgt	  de	  financiering	  (fondsenwerving)	  

o Verzorgt	  een	  aanvraag	  bij	  de	  gemeente	  Rotterdam:	  de	  periode	  subsidie	  voor	  maximaal	  twee	  jaar	  
(betreft	  2016	  &	  2017)	  

o Vraagt	  subsidie	  aan	  voor	  ondersteuning	  van	  (inter-‐)nationale	  tournee	  bij	  het	  Fonds	  Podiumkunsten	  
o Verzorgt	  subsidieaanvragen	  bij	  overige	  Fondsen	  
o Sponsorwerving	  

• Draagt	  zorg	  voor	  de	  praktische	  organisatie	  van	  het	  orkest:	  repetities,	  boekingen,	  compositie-‐opdrachten.	  
• Draagt	  zorg	  voor	  evaluatie,	  boekhouding,	  betalingen,	  jaarrekeningen	  en	  accountantsverklaring.	  
• Professionaliseert	  marketing-‐	  en	  publiciteit	  (campagne,	  off-‐	  en	  online,	  social	  media)	  
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• Legt	  contacten	  in	  het	  buitenland	  voor	  internationale	  tournees	  
• Presenteert	  het	  orkest	  op	  de	  internationale	  jazzbeurs:	  Jazzahead.	  (http://www.jazzahead.de)	  (fase	  2)	  
	  
NRJO	  –	  artistieke	  leiding,	  verantwoordelijkheid	  en	  extra	  taken	  
• Draagt	  actief	  bij	  aan	  verdere	  inhoudelijke	  en	  artistiek	  ontwikkelingen	  
• Draagt	  actief	  bij	  aan	  verdere	  professionalisering	  van	  de	  marketing	  	  
• Communiceert	  met	  de	  bandleden	  m.b.t.	  repetities	  en	  optredens	  
	  
Boekingen	  en	  tourneemanagement	  
Sophie	  Blussé	  van	  Bureau	  Blussé	  doet	  tournee	  verkoop	  en	  tourmanagement.	  In	  januari	  2016	  heeft	  Sophie	  een	  
eerste	  tournee	  van	  zes	  concerten	  van	  het	  project	  NRJO	  meets	  Kypski	  georganiseerd.	  Met	  deze	  ervaring	  willen	  we	  
in	  de	  winter	  van	  2016/2017	  weer	  een	  wintertournee	  van	  minimaal	  acht	  concerten	  organiseren.	  
	  

	  
	  
15. MARKETING	  
	  
Marketing	  zal	  worden	  uitbesteed	  aan	  Marjolein	  van	  Ruiten.	  Marketing	  is	  een	  vak	  en	  het	  vereist	  voldoende	  kennis	  
en	  een	  goed	  netwerk.	  Op	  dit	  gebied	  zijn	  een	  aantal	  personen	  in	  Nederland	  te	  vinden	  die	  affiniteit	  met	  de	  muziek	  
hebben	  en	  een	  groot	  netwerk	  binnen	  de	  sector.	  Met	  Marjolein	  van	  Ruiten	  wordt	  in	  de	  winter	  tournee	  ervaring	  
opgedaan.	  Niet	  alleen	  heeft	  ze	  eerder	  succesvol	  samengewerkt	  met	  zowel	  Sophie	  Blussé	  als	  Frank	  van	  Berkel,	  ook	  
heeft	  ze	  een	  brede	  visie	  op	  muziekgenres	  en	  de	  marketing	  daarvan.	  Haar	  netwerk	  bestrijkt	  verschillende	  circuits,	  
zoals	  die	  van	  de	  (moderne)	  jazz,	  hedendaags	  gecomponeerde	  muziek	  en	  wereldmuziek.	  Marjolein	  krijgt	  de	  taak	  
van	  perspromoter.	  Haar	  kracht	  ligt	  in	  het	  telefonisch	  en	  online	  promoten	  van	  concerten	  met	  behulp	  van	  de	  
bestaande	  netwerken	  van	  de	  podia	  en	  de	  musici,	  die	  hiervoor	  actief	  worden	  ingezet.	  De	  marketingkosten	  worden	  
nu	  ingezet	  op	  vormgeving,	  website,	  fotografie,	  online	  advertenties	  en	  de	  perspromoter.	  	  
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a. MARKETINGDOELEN	  
	  
De	  marketing	  is	  gericht	  op	  optimalisering	  van	  de	  kaartverkoop.	  Deze	  is	  niet	  alleen	  nodig	  voor	  voldoende	  
inkomsten	  (het	  orkest	  deelt	  regelmatig	  in	  de	  recette	  boven	  break	  even),	  het	  draagt	  vooral	  bij	  aan	  de	  missie	  van	  
het	  orkest;	  meer	  landelijke	  bekendheid.	  Met	  meer	  bekendheid	  meer	  bezoekers.	  Maar	  meer	  bezoekers	  worden	  
ook	  bereikt	  door	  meerdere	  doelgroepen	  aan	  te	  spreken.	  Niet	  alleen	  de	  vaste	  jazzliefhebbers	  van	  het	  orkest,	  maar	  
ook	  nieuwe	  doelgroepen.	  

b. MERK	  
	  
Het	  NRJO	  bevat	  de	  beste	  en	  leukste	  nieuwe	  generatie	  jazzmusici,	  die	  als	  collectief	  een	  krachtig,	  eigenzinnig	  en	  
modern	  geluid	  toevoegen	  aan	  het	  Nederlandse	  jazzgeluid.	  Zoals	  eerder	  gezegd	  hebben	  alle	  leden	  naam,	  dan	  wel	  
als	  leader	  van	  een	  eigen	  band,	  dan	  wel	  als	  sideman	  bij	  grote	  Nederlandse	  artiesten.	  Daar	  bovenop	  heeft	  het	  
orkest	  inmiddels	  enige	  bekendheid	  en	  reputatie	  opgebouwd	  door	  eerdere	  tournees	  op	  de	  landelijke	  podia	  en	  
festivals	  en	  voor	  televisie	  en	  radio	  optredens	  (radio	  6	  en	  Vrije	  Geluiden	  NPO1).	  Zie	  hiervoor	  ook	  de	  speellijst	  uit	  
het	  verleden	  in	  bijlage	  1.	  Hiermee	  hebben	  we	  een	  product	  met	  een	  sterk	  merk	  in	  handen.	  Met	  dit	  merk	  spreken	  
we	  de	  jazzliefhebbers	  aan.	  	  

Het	  orkest	  is	  erin	  geslaagd	  om	  de	  afgelopen	  jaren	  een	  aanzienlijk	  trouw	  publiek	  aan	  zich	  te	  binden	  en	  heeft	  de	  
ambitie	  om	  dit	  publiek	  vast	  te	  houden	  en	  te	  vergroten.	  De	  publieksontwikkeling	  in	  Rotterdam	  is	  tot	  stand	  
gekomen	  mede	  dankzij	  samenwerkingspartners,	  zoals	  Jazz	  International	  Rotterdam,	  de	  Doelen,	  LantarenVenster	  
en	  North	  Sea	  Round	  Town.	  Behalve	  lokale	  steun	  kan	  het	  orkest	  rekenen	  op	  de	  steun	  van	  jazzpodia	  in	  het	  land	  
zoals	  Paradox	  in	  Tilburg	  en	  het	  Bimhuis	  in	  Amsterdam.	  Dit	  landelijke	  netwerk	  van	  samenwerkingspartners	  moet	  
verder	  uitgebreid	  gaan	  worden.	  In	  de	  komende	  winter	  tournee	  doen	  we	  een	  aantal	  nieuwe	  ervaringen	  op	  met	  
nieuwe	  partners	  (TivoliVredenburg	  Utrecht)	  in	  een	  soms	  nieuw	  circuit,	  het	  popcircuit	  (Het	  Paard-‐Den	  Haag,	  De	  
Vorstin-‐Hilversum	  en	  Luxor	  Live-‐Arnhem).	  Op	  deze	  manier	  hopen	  we	  een	  nieuwe	  publieksgroep,	  de	  avontuurlijke	  
popliefhebber,	  te	  bereiken.	  
	  

c. DOELGROEPEN	  
	  

1. De	  jazz	  liefhebber	  (‘de	  jazzomnivoor’).	  De	  ware	  connaisseur,	  hoogopgeleid,	  beweegt	  zich	  op	  internet,	  brede	  
algemene	  ontwikkeling	  en	  brede	  muzieksmaak	  (van	  Debussy,	  via	  Zappa	  naar	  Coltrane)	  ,	  45+,	  60%	  man,	  40%	  
vrouw.	  Ze	  hebben	  een	  kwalitatief	  goed	  leven,	  geïnteresseerd	  in	  kunst,	  muziek	  en	  eten.	  Open	  minded,	  
zelfbewust,	  bezoeken	  theater	  en	  musea.	  

2. De	  grootstedelijke	  alleseter:	  student	  of	  net-‐werkend,	  20+,	  60%	  man,	  40%	  vrouw,	  hoogopgeleid,	  beweegt	  zich	  
op	  internet	  en	  social	  media,	  komt	  graag	  met	  vrienden,	  heeft	  brede	  muzieksmaak	  (houdt	  ook	  van	  singer-‐
songwriter,	  jazz,	  soul).	  Open	  minded,	  bezoeken	  theater	  en	  musea	  maar	  ook	  Festivals	  en	  clubs.	  	  

3. De	  muzikant	  (amateur	  en	  professioneel-‐	  jong	  en	  iets	  minder	  jong):	  de	  Nederlandse	  muziek	  scene	  komt	  
regelmatig	  kijken	  naar	  een	  concert	  van	  the	  NRJO.	  

	  
d. BEZOEKERSAANTALLEN	  

	  
In	  Rotterdam	  variëren	  de	  publieksaantallen	  voor	  het	  NRJO	  de	  laatste	  jaren	  tussen	  de	  150	  en	  380	  	  bezoekers	  per	  
concert.	  In	  het	  Bimhuis	  Amsterdam	  varieerden	  de	  bezoekersaantallen	  tussen	  245	  en	  280	  bezoekers	  per	  concert	  in	  
2013	  en	  2014.	  Voor	  de	  Rotterdam	  Suite	  verwachten	  we	  in	  totaal	  5500	  bezoekers.	  Zie	  pagina	  6	  en	  7	  hierover.	  Voor	  
NRO	  LAB	  verwachten	  we	  voor	  de	  10	  Lab	  concerten	  10	  x	  gemiddeld	  80	  is	  800	  bezoekers.	  Voor	  de	  landelijke	  
tournee	  van	  dit	  project	  mikken	  we	  op	  10	  x	  gemiddeld	  200	  =	  2000	  bezoekers.	  In	  totaal	  2800	  bezoekers.	  
	  

e. MARKETINGMIDDELEN	  
	  
De	  doelgroepen	  worden	  aangesproken	  door	  de	  vaste	  PR	  middelen	  van	  de	  verschillende	  podia	  en	  partners.	  De	  
perspromoter	  verricht	  extra	  inspanningen	  om	  het	  programma	  onder	  de	  aandacht	  te	  brengen	  van	  een	  nieuwe	  
doelgroep.	  	  
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• Een	  duidelijk	  herkenbaar	  beeldmerk	  en	  eigentijdse	  vormgeving	  van	  het	  project	  NRJO	  
• Bij	  eventuele	  gastsolist	  duidelijk	  in	  de	  marketing	  gericht	  op	  de	  specifieke	  doelgroep	  
• Samenwerking	  met	  het	  vaste	  marketingapparaat	  van	  de	  podia	  voor	  extra	  ondersteuning	  opmaat	  
• Inzet	  van	  social	  media-‐kanalen	  van	  het	  NRJO.	  Musici	  spelen	  een	  actieve,	  ondernemende	  rol.	  	  
• Gericht	  adverteren	  op	  Facebook	  	  	  
• Directe	  persbenadering	  d.m.v.	  persbericht	  en	  actieve	  benadering	  (free	  publicity):	  	  

o	  Vaste	  contacten	  bij	  Radio	  6	  en	  Vrije	  Geluiden	  
o	  Nieuwe	  contacten:	  DWDD,	  Kunstof	  TV,	  3voor12,	  Arrow	  Jazz	  FM	  en	  Sublime	  FM	  
o	  Landelijke	  vakpers	  (Volkskrant,	  NRC,	  Jazzism,	  Jazzflits,	  Jazzenzo,	  Draai	  om	  je	  Oren,	  Jazz	  Bulletin,	  Jazz	  Nu)	  
o	  Nader	  te	  bepalen	  middelen	  specifiek	  gericht	  op	  een	  nader	  te	  bepalen	  doelgroep	  met	  betrekking	  tot	  een	  
nieuw	  project	  
	  

16. GLOBALE	  PLANNING	  
	  
2015	  
September/december	  –	  fondsenwerving	  
2016	  
Januari/maart	  –	  compositie	  en	  productie	  Rotterdam	  Suite	  
Februari/maart	  marketing	  Rotterdam	  Suite	  
April	  –	  repetities	  
Mei	  –	  eerste	  uitvoering,	  marketing	  gericht	  op	  North	  Sea	  Round	  Town	  
juni/juli	  -‐	  IKEI,	  productie	  Rotterdam	  Suite	  op	  locatie	  (North	  Sea	  Round	  Town)	  
September	  /	  december–	  start	  LAB	  NRO,	  marketing	  Rotterdam	  Suite	  landelijke	  tournee	  
December	  –	  repetities	  en	  tournee	  Rotterdam	  Suite	  
2017	  
Januari	  /	  juni	  continuering	  LAB	  NRO	  
Juni	  IKEI,	  presentatie	  LAB	  NRO	  
September/december–	  marketing	  en	  productie	  landelijke	  tournee	  LAB	  NRO	  
	  
17. BESTUUR	  
	  
Het	  bestuur	  van	  de	  Stichting	  Rotterdam	  Jazz	  Orchestra	  draagt	  zorg	  en	  verantwoordelijkheid	  voor	  de	  bestuurlijke	  
en	  financiële	  structuur.	  In	  2015	  is	  er	  een	  nieuw	  bestuur	  aangetreden	  met	  in	  achtneming	  van	  Cultural	  Governance	  
en	  aan	  de	  hand	  van	  relevante	  profielen.	  In	  het	  bestuur	  hebben	  zitting:	  
Eddy	  Geerts	  –	  voorzitter	  
Aad	  van	  Nieuwkerk	  –	  secretaris	  
Ronald	  Coelers	  –	  penningmeester	  
Fanny	  Wybenga	  –	  bestuurslid	  
George	  Wiegel	  –	  bestuurslid,	  nog	  niet	  beëdigd	  
	  
De	  artistieke	  commissie	  bestaat	  uit	  drie	  musici	  uit	  het	  orkest	  en	  is	  bepalend	  voor	  de	  artistieke	  koers.	  De	  artistieke	  
commissie	  zorg	  dat	  de	  bezetting	  uit	  professionele	  topmusici	  bestaat	  ook	  indien	  sprake	  is	  van	  eventuele	  tijdelijke	  
vervanging.	  	  	  
	  
18. BIJLAGEN	  
	  
1. Curriculum	  vitae	  en	  speellijsten	  NRJO	  
2. Begroting	  2016	  
3. Begroting	  2017	  
4. Specificatie	  IKEI	  2015	  
5. Overzicht	  composities	  Rotterdam	  Suite	  
6. Statuten	  Stichting	  Rotterdams	  Jazz	  Orkest	  	  
7. Inschrijving	  Kamer	  van	  Koophandel	  Stichting	  Rotterdams	  Jazz	  Orkest	  


