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1. Inleiding 
Close-Up Classics is een initiatief van violiste en programmeur Laura Oomens, met als doel publiek 
optimaal te laten genieten van (klassieke) kamermuziek in een bijzondere setting. Zij heeft onder 
deze naam al een aantal concerten georganiseerd.  
Medio 2019 is de Stichting Close-Up Classics opgericht. Door vanuit een stichting te werken kan het 
concept Close-Up Classics professioneler en duurzamer voortbestaan. 
Wat Close-Up Classics bijzonder en aantrekkelijk maakt, is dat het concert letterlijk heel dichtbij de 
luisteraar plaatsvindt. Afhankelijk van de locatie zit het publiek zo dicht mogelijk bij de musici, zodat 
de beleving optimaal is. Ook de mondelinge toelichting bij de te spelen stukken door de musici 
betrekt het publiek meer bij de muziek. Tijdens de muzikale reis kan de luisteraar helemaal opgaan in 
het moment, op een locatie die ook nog eens tot de verbeelding spreekt. 
 
Kort na de start van de voor 2020 geprogrammeerde concerten werden we geconfronteerd met de 
maatregelen in het kader van het Coronavirus. Ook op het moment van het schrijven van dit plan 
geldt nog steeds een lockdown. Dit heeft geleid tot beperking respectievelijk uitstel van de voor 2020 
geplande concerten en alle begin 2021 geplande concerten. Om het medio 2020 mogelijk te maken 
concerten te organiseren toen dit met een beperkt aantal toehoorders was toegestaan, heeft er met 
inachtneming van alle door het RIVM voorgeschreven maatregelen toch een aantal concerten (1 en 
27 juni, 1 juli en 19 september2020) plaatsgevonden binnen de anderhalvemeterformule; zie 
www.anderhalvemeterconcerten.nl. De concerten duurden een uur en werden meerdere keren op één 
dag uitgevoerd, zonder pauze. Veel locaties, zoals de locaties van Vereniging Hendrick De Keyser (o.a. 
Huis Bartolotti in Amsterdam) blijken hiervoor geschikt. Zowel de musici als het publiek konden 
onderling de anderhalvemeterafstand aanhouden. Reacties van zowel musici als toehoorders waren 
zeer positief. 
In afwachting van de maatregelen van de regering voor de komende tijd vinden onze concerten 
zolang als nodig binnen deze formule plaats. 

2. Doelstelling/Missie 
De Stichting Close-Up Classics heeft als doel: 
 
• (klassieke) kamermuziek te promoten en dichterbij het publiek te brengen 

• het organiseren van kwalitatief hoogwaardige (klassieke) kamermuziekconcerten met 

aansprekende programmering op bijzondere locaties. Daarbij is er speciale aandacht voor het 

contact tussen de musici en het publiek 

• het verrichten van alle verdere handelingen die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste 

zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn 

• de stichting heeft geen winstoogmerk 
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Stichting Close-Up Classics wil Nederland verrijken met een uniek format: concerten waarbij 
(klassieke) kamermuziek dichter bij het publiek wordt gebracht, doordat het publiek letterlijk van 
dichtbij de muziek beluistert en het musiceren meebeleeft, door aansprekende programmering die 
door de musici op persoonlijke wijze wordt toegelicht en op concertlocaties die tot de verbeelding 
spreken. Locaties en programmering zullen zo mogelijk op elkaar afgestemd zijn om een 
totaalbeleving te creëren. Zo wil de stichting met de concerten die zij voor ogen heeft een divers 
publiek aantrekken: jong en oud, verschillende achtergronden, iedereen met een open hart en oor 
voor het muzikale verhaal van kamermuziek in alle denkbare vormen.  
Ons doel is om onze passie voor kamermuziek over te brengen op een laagdrempelige, aansprekende 
en aanstekelijke manier. 
De missie van Stichting Close-Up Classics is een breed publiek te enthousiasmeren voor (klassieke) 
kamermuziek in al zijn vormen. Dit doet de stichting door het publiek te trakteren op een 'muzikaal 
feestje'. 

3. Organisatie 
Stichting Close-Up Classics is in 2019 opgericht. De stichting heeft drie bestuursleden: 
 
• Renee ter Braake, voorzitter 
• Hanneke van Nispen, secretaris 
• Jacob Engel, penningmeester 

 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding van de organisatie. Het 
bestuur voldoet aan de 8 principes van de Governance Code Cultuur. 
Laura Oomens (https://www.lauraoomens.com/) is als artistiek leider de drijvende kracht achter de 
programmering van de concerten van Close-Up Classics. 
De musici die spelen voor Close-up Classics zijn allen professionals en worden betaald voor hun 
optreden. 
Stichting Close-Up Classics huurt waar nodig extra professionals in, bijvoorbeeld voor marketing en 
fondsenwerving. 
Verder zullen er vrijwilligers ingezet worden voor administratieve ondersteuning, distributie van 
flyers, eigen marketingacties, praktische hulp op concertlocaties en kaartverkoop. 
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  Laura Oomens 

4. Financiën  
De stichting streeft naar een sluitende exploitatie op jaarbasis. . Zeker met de financiële hulp van een 
of meerdere sponsors verwachten wij dat de kleine activiteiten kostendekkend kunnen draaien. Voor 
projecten/concerten die een negatief resultaat hebben wordt ook een beroep gedaan op fondsen. 
Het eerste jaarverslag met de jaarrekening 2019/2020 is beschikbaar op de website 
www.closeupclassics.nl. 
 
Uitgaven 
De uitgaven van Stichting Close-Up Classics zullen vooral bestaan uit de gages voor musici, (met 
inachtneming van de fair practice code) het honorarium van de artistiek adviseur, de huur van 
locaties, de marketing en de inhuur van specialisten op het gebied van marketing, fondsenwerving 
etc.. 
 
Inkomsten 
De inkomsten zullen bestaan uit de kaartverkoop, fondsen, sponsoren, giften, legaten en crowd 
funding. Om donaties fiscaal aantrekkelijk te maken is de culturele ANBI-status van groot belang en 
deze is in maart 2021 aangevraagd. 
Sponsors worden indien gewenst genoemd op PR-uitingen en in programmaboekjes, affiches etc.  
Alle financiers krijgen de nieuwsbrief en worden op de hoogte gehouden van de activiteiten. 
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5. Plannen voor 2021 - 2023 
Beoogde concerten in 2021 
Musici staan te trappelen om weer op te kunnen treden. De verwachting is dat ook bij het publiek de 
behoefte weer live-concerten te kunnen bezoeken groot is en dat - als straks de maatregelen 
langzamerhand worden versoepeld - om te beginnen de maximaal 30 personen per concert zeker 
gehaald gaan worden. Onze eigen ervaring met de concerten in 2020 en de belangstelling voor de 
voor 2021 geplande concerten staaft deze verwachting volledig. 
Inmiddels hebben we herhaaldelijk de in de eerste maanden van dit jaar geplande concerten moeten 
annuleren en kijken we naar een vervangende datum in het najaar. 
 
Dit betreft: 
• Pianokwartetprogramma met Lucie Horsch - Piano, Caspar Horsch - viool, Laura Oomens - 

altviool en Andrea Millett - cello 
• Franse Romantiek 'Une nuit française' met Henk Neven - bariton, Joost Willemze - harp en Laura 

Oomens - viool.  
• Ragazze Quartet ‘Into the Roaring Twenties’ (wordt vermoedelijk 4 juli 2021) 
 
Voor het voorjaar van 2021 staat vooralsnog op het programma: 
 
27 juni 2021: Dorpskerk Bloemendaal  14.00u en 16.30u 
Shuann Chai, piano, Laura Oomens, viool  
en Anastasia Feruleva, cello,    Slavische kamermuziek 
 
Zomer 2021:  Concert op een nader te bepalen buitenlocatie. 
 
We verwachten in ieder geval tot aan de zomer van 2021 nog te moeten werken met de 
anderhalvemeterformule, met een beperkt aantal bezoekers. Misschien is het vanaf september 
mogelijk weer meer bezoekers toe te laten en langzamerhand terug te keren naar concerten in de 
gebruikelijke ‘Close-Up Classics’ -setting. 
 
Voor de locaties van bovengenoemde concerten wordt evenals in 2020 samengewerkt met 
Vereniging Hendrick de Keyser. Vanwege de culturele aard van het evenement mogen wij in het 
laagseizoen gratis dan wel tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van de locaties. Een andere 
locatie waarmee we goed samenwerken is Vereniging de Sociëteit in Haarlem. Ook daar hopen we in 
het najaar weer een concert te kunnen organiseren. 
 
Beoogde concerten in 2022 
Vanaf 2022 hoopt Close-Up Classics op meer reguliere basis concerten in de gebruikelijke ‘Close-Up 
Classics’-setting te kunnen organiseren. Het gaat dan om 2 à 3 concerten in het voorjaar en 2 à 3 
concerten in het najaar. Alle concerten zullen ongeveer 75 minuten duren zonder pauze. Daarna is er 
een drankje voor musici en publiek om gezellig met elkaar na te praten. 
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Naast de kleinschalige concerten is het de wens van de stichting in het seizoen 2022/2023 een groter 
evenement te organiseren in de wachtkamer van Station Haarlem Centraal, waarbij er verrassende 
elementen aan de kamermuziek worden verbonden, zoals speciale arrangementen, nieuwe muziek 
van jonge Nederlandse componisten en ongebruikelijke instrumentencombinaties. Ook andere 
muziekstijlen, vormen van podiumkunst en/of kunstdisciplines komen aan bod. 
Dit evenement zou kunnen plaatsvinden in het kader van de opening van het culturele seizoen 
2022/2023 in Haarlem. 
De stichting wil de mogelijkheden verkennen om dit evenement in gezamenlijkheid met andere 
culturele makers en/of instellingen te organiseren. 

6. Toekomstplannen 
De stichting wil met een of twee concerten per jaar groeien tot een maximaal aantal bezoekers van 
ca. 150 per concert. 
Hoewel de concerten zich vooralsnog min of meer rond de noordelijke Randstad concentreren is het 
de bedoeling om het concept van Close-Up Classics op den duur uit te breiden naar landelijke schaal. 

7. Fondsen 
Dankzij subsidies en toegezegde, nog te ontvangen subsidies van de volgende fondsen hopen wij al 
onze plannen mogelijk te maken.  
Stichting Amarte Fonds   2.500 euro 
Cultuurstimuleringsfonds Haarlem 2.000 euro 
Stichting Sint Nicolaas Gasthuis  2.000 euro 
Haarlems Muziekfonds   2.000 euro 
J.C. Ruigrok Stichting   2.000 euro 
 
Voor het beoogde project op Haarlem Centraal in 2022/2023 zullen pas in de loop van 2021/begin 
2022 nieuwe fondsen benaderd gaan worden. Dit project vraagt een uitgebreidere voorbereiding op 
het vlak van infrastructuur, marketing en de inhoud van het programma. Als alle parameters 
uitgewerkt zijn maakt de stichting een apart projectplan. 

8. Marketing 
Het frisse, eigentijdse imago van Close-Up Classics is de basis voor creatieve en speelse campagnes 
voor jong en oud. Bijzondere aandacht is er voor het werven van jonger publiek (20 tot 50 jaar). Met 
een mix van papieren en digitale media worden de verschillende doelgroepen bereikt. Naast flyers, 
brochures en affiches maakt het ensemble gebruik van een website en sociale media als Facebook en 
Instagram. Betrokken en potentiële concertgangers en sponsors ontvangen met regelmaat een 
Nieuwsbrief, een middel dat bindt en informeert. 

heeft verwijderd:  
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9. Tot slot 
Close-Up Classics staat voor kwaliteit, voor de dialoog met de luisteraar en voor transparante 
communicatie naar onze vrienden en financiers. 

10. Officiële gegevens 
Stichting Close-Up Classics 

Oranje Nassaulaan 10 

2051 HP Overveen 

info@closeupclassics.nl 

https://www.closeupclassics.nl/ 

https://www.anderhalvemeterconcerten.nl/ 

KvK:  75047527 

IBAN:   NL34TRIO0379687011 

BTW-nummer:  860121161B01 

RSIN-nummer:  8601.21.161 

 


