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1. Missie en kernactiviteiten
Wishful Singing

Kernactiviteiten

Wij zijn vijf zangeressen, die méér willen dan alleen muziek maken. Onze
concerten zijn een combinatie van a cappella zang, een overtuigend verhaal én
een theatrale uitvoering op het allerhoogste niveau.

Wishful Singing treedt op in Nederland en ver daarbuiten. We ontwikkelen
originele, multidisciplinaire concertprogramma’s voor volwassenen en kinderen
en zetten in op talentontwikkeling van jonge vrouwen.

Missie
Met onze muziek geven we stem en betekenis aan wat ons beweegt en
inspireert. We maken daarbij gebruik van de unieke kracht van vocale muziek,
waarin poëzie en compositie een bijzondere verbintenis aangaan. We willen ons
publiek betoveren, ontroeren en verrassen met het verhaal dat we via de muziek
vertellen. Maar bovenal willen wij hen inspireren om even stil te staan en zich via
onze muziek te verbinden met het huidige moment. Met onze vijf stemmen
creëren we een bijzondere intimiteit die hier als vanzelf toe uitnodigt.
Zingen is een krachtige manier om je te uiten. Muziek verbindt mensen met elkaar,
maakt vrolijk en gezond. Wij ervaren het plezier van samen zingen iedere dag en
vinden het belangrijk om deze ervaring door te geven aan volgende generaties.
Dit doen we in workshops voor kinderen en volwassenen, waaronder ook
workshops gregoriaans, zodat deze prachtige kunstvorm voortleeft onder
jongeren en volwassenen.
Muziek en zang vormen een samenbindende factor en kunnen daarmee bijdragen
aan een open samenleving die nodig is voor gelijkwaardigheid voor iedereen.
Wishful Singing wil bijdragen aan een inclusieve wereld. Dit doen we door het
maken van programma’s die uitnodigen tot reflectie en verbinding, samen met
mensen die vanuit allerlei achtergronden streven naar gelijkheid voor alle mensen,
ongeacht hun sekse, geloof, afkomst of eventuele beperking.

We zingen in heel verschillende settings: een feestelijk nieuwjaarsconcert in het
Concertgebouw, gregoriaans in de abdij van Clervaux of het Indisch Onze Vader
tijdens de Dodenherdenking op de Dam. Onze optredens brengen ons op
bijzondere plekken: van concerten op een open plek in het bos op het Duitse
Schleswig-Holstein Festival tot een optreden in een gymzaal voor visueel
beperkte kinderen.
We zingen op muziekfestivals zoals Wonderfeel in Nederland, maar ook in landen
zoals China, Duitsland en Turkije. Op televisie zijn we te zien in programma’s als
DWDD en Podium Witteman en met ons gregoriaanse repertoire bij KRO-NCRV.
Onze stemmen klinken sinds kort ook in de bioscoopzaal: Wishful Singing is te
horen in de nieuwe kaskraker van Johan Nijenhuis: “De Beentjes van SintHildegard”.
We werken samen met topensembles als het Nederlands Blazers Ensemble,
Música Temprana en La Sfera Armoniosa.
Vooraanstaande componisten als Kate Moore en Mathilde Wantenaar schrijven
muziek voor ons. Door muziek te laten componeren en arrangeren dragen we bij
aan repertoireopbouw voor vrouwelijke vocale ensembles.
Beeld- en geluidsopnames brengen we uit op cd, onder ons eigen label Wishful
Music Productions, en via YouTube, iTunes en Spotify.
We geven jaarlijks workshops voor jong en oud en richten ons daarbij vooral op
kinderen, jongeren en leerkrachten.
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Ontwikkeling
Dankzij de structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten vanaf 2017 hebben
we in de afgelopen jaren een professionaliseringsslag kunnen maken. Een heldere
organisatiestructuur en een sterk zakelijk team ondersteunen ons in het realiseren
van onze artistieke ambities.
Artistiek zijn we dichter bij onze kern gekomen: ons eigen verhaal klinkt steeds
meer door in onze concertprogramma’s. We zijn meer gaan reflecteren op onze
eigen betekenis in de wereld. Inspiratie hiervoor vinden we in onze samenwerking
met originele denkers als filosofe Stine Jensen en Herman Finkers. Onze focus is
in de afgelopen jaren verschoven van het maken van algemeen aansprekende
concertprogramma’s naar het bewust werken vanuit aandacht, verbinding en
authenticiteit.
Onze inhoudelijke ontwikkeling slaat aan bij ons publiek. Met grote concentratie
luisteren bezoekers naar onze concerten en vertellen ons na afloop enthousiast
hoe onze muziek en ons verhaal hen persoonlijk geraakt heeft. Zij gebruiken hierbij
woorden als doorleefd, bezield en spontaan en benoemen ook onze vrijheid in het
musiceren.
We kiezen ervoor om ons niet tot een enkele muziekstijl te beperken: ons brede
repertoire omvat zowel klassieke muziek als volksmuziek en zowel gregoriaans
als close harmony. We ontdekken in al deze stijlen steeds weer stukken die
weerklank vinden bij ons publiek en onszelf en die nét dat bijzondere extra
hebben: muziek die de zaal stil kan doen vallen, kan laten lachen, huilen, juichen of
meedoen.
Het gregoriaans neemt in ons repertoire een bijzondere plaats in. We hebben de
schoonheid van het gregoriaans leren kennen en ons bekwaamd in de historische
uitvoeringspraktijk van deze unieke muziek van rond het jaar 1000. In het
gregoriaans klinken onze stemmen op een bijna magische manier als één stem.
We horen van ons publiek dat de rust, de aandacht en de concentratie die zij bij
onze gregoriaanse concerten ervaren, hen uitnodigen om zich volledig aan de
muziek over te geven.

Herman Finkers:
“Ze kunnen heel goed met zijn vijven één stem maken… Hoe ze de
timing zo precies op elkaar afstemmen… dat is een wonder
eigenlijk. Wishful Singing is een geschenk uit de hemel.”
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2. Artistieke uitgangspunten
Uit onze artistieke ontwikkeling en missie komen drie centrale vragen over
verbinding voort, die samen aan de basis liggen van de programma’s die we in de
komende jaren gaan maken. Deze vragen zijn:

§

Hoe verhouden we ons tot… onszelf?

§

Hoe verhouden we ons tot… elkaar?

§

Hoe verhouden we ons tot… de maatschappij?

Inspirerende verhalen vormen een belangrijk vertrekpunt voor onze
programma’s voor de komende jaren. Regelmatig hebben deze verhalen een
krachtige vrouw als hoofdpersoon: female empowerment lééft bij ons en in de
maatschappij. Bijzondere verhalen over sterke vrouwen vormen het uitgangspunt
voor nieuwe concertprogramma’s, waarin we vaak de samenwerking aangaan
met een vrouwelijke componist.

Ook brengen we programma’s die verstilling en verwondering oproepen en
programma’s waarin we uitnodigen tot contemplatie over maatschappelijke
thema’s die ons bezighouden, zoals het klimaat, inclusiviteit en de zin van ons
bestaan in relatie tot de wereld om ons heen.
We maken concertante en theatrale voorstellingen en ontwikkelen ook crossover projecten – we maken muziek bij een stille film en werken samen met
beeldend kunstenaars en spoken word-artiesten.
Onze programma’s doen ook recht aan onze speelsheid en humor, bijvoorbeeld
in onze kindervoorstellingen en pop-up concerten.

Beoogde artistieke ontwikkeling
Wat betreft onze artistieke ontwikkeling en groei ligt onze focus op het verder
ontwikkelen van onze artistieke zeggingskracht. We laten ons hierbij inspireren
door andere kunstenaars, artiesten en denkers als Herman Finkers, beeldend
kunstenaar Jonas Staal en filosofe Stine Jensen, met wie we in de komende jaren
samenwerkingen aangaan.
In onze concerten hechten wij grote waarde aan het vertolken van hedendaagse
composities. We vinden het belangrijk om stem te geven aan de ideeën van
kunstenaars van onze tijd en bij te dragen aan repertoireopbouw voor vrouwelijke
vocale ensembles. Daarom geven we toonaangevende componisten opdracht
om nieuw werk voor onze programma’s te componeren.
Met het uitvoeren van het gregoriaans uit oude bronnen, zoals de Codex
Einsidlensis uit rond 980, gaan we onze kennis van het gregoriaanse
neumenschrift nog verder uitdiepen.
Figuur: een schematische weergave van onze programma’s op thema
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Professionele ontwikkeling
Het leveren van vocale topkwaliteit is een belangrijke voorwaarde om recht te
kunnen doen aan de verschillende muziekstijlen die we uitvoeren. Wishful Singing
werkt daarom samen met experts die ons helpen bij het ontwikkelen van onze
deskundigheid en vaardigheid in het uitvoeren van bepaalde muziekgenres. Voor
oude muziek is dat bijvoorbeeld Xenia Meijer, voor liedinterpretatie Marc Pantus
en voor gregoriaans Jerry Korsmit. Voor lichte muziek werken we samen met
jazzspecialist Bahghi Yemane.
Een overtuigende podiumpresentatie is een van onze speerpunten voor de
periode 2021-2024. Wij zingen vrijwel al ons repertoire uit het hoofd, zodat we de
vrijheid hebben om de ruimtelijke mogelijkheden van podium en zaal optimaal te
benutten. We werken voor zowel concertante als theatrale uitvoeringen geregeld
samen met regisseurs als Annechien Koerselman en Jos Groenier. Zo blijven we
onze theatrale vaardigheden verder ontwikkelen.

Muziek voor iedereen
We hebben de ambitie om onze vocale muziek toegankelijk te maken voor een
breed publiek, van jong tot oud.
In de periode 2021-2024 ontwikkelen we daarom podcasts over de achtergrond
van onze concertprogramma’s.
In een meerjarige samenwerking met partners als stichting Culture Connection
en Cultura Ede onderzoeken we hoe we een meer divers publiek kunnen
bereiken. Dit doen we onder meer door publieksonderzoek en het ontwikkelen
van specifieke marketing.
Met onze kindervoorstellingen bereiken we een jong publiek. We stimuleren het
zingen op basisscholen door mee te werken aan audio-opnames die worden
gebruikt voor het lesmateriaal van Wishful Music Education (Wishful ME), dat
sinds 2019 een aparte stichting vormt. Daarnaast gaan we in de komende jaren
een langdurige samenwerking aan met twee meisjeskoren.
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Geplande activiteiten
2021-2022
Love’s Tempest
Door de eeuwen heen hebben mens en natuur met elkaar in verbinding gestaan.
We hebben de natuur nodig om te overleven, maar ze is ook in emotioneel opzicht
van grote betekenis. In hectische tijden als de onze, waarin de balans tussen mens
en natuur onder grote druk staat, fungeert de natuur als toevluchtsoord waarin
we tot rust kunnen komen na de overdaad aan prikkels om ons heen.
Engelse dichters hebben als geen ander de indrukwekkende grootsheid van de
natuur onder woorden weten te brengen. Hun teksten inspireerden componisten
als Elgar, Holst en Stanford tot het schrijven van prachtige miniatuurtjes, waarin
de veranderlijkheid van het menselijke hart én de natuur tot klinken komen. We
zingen arrangementen van deze composities voor vijf vrouwenstemmen.
Voor deze concertserie zoeken we letterlijk de rust en de ruimte van de natuur op:
we spelen op schilderachtige locaties omringd door groen.

ISABELLA
ISABELLA is een samenwerking van Wishful Singing met regisseur Martin Butler,
componist Kate Moore, (historische) harpist Maximilian Ehrhardt, het Herz
Ensemble en Ensemble Scordatura, geïnspireerd op het leven en werk van de
Italiaanse dichteres Isabella di Morra. Moore schrijft een compositie die muzikaal
geïnspireerd is op het Zuid-Italië van de 16e eeuw.
Isabella di Morra (ca. 1520-1545) leefde geïsoleerd van de maatschappij, thuis
gevangengehouden door haar tirannieke broers, die haar uiteindelijk
vermoordden vanwege een vermoede affaire. In haar ballingschap schreef zij
gedichten, waarvan de thema’s nu nog actueel zijn en tot reflectie aanzetten: de
pijn van eenzaamheid, het conflict tussen traditie en modernisme, verplichtingen
en verlangens, verwachtingen en aanvaarding en de inperking van vrouwelijke
creativiteit en expressie. Van haar gedichten zijn er slechts 13 overgeleverd.
Première: Muziekgebouw aan ’t IJ, 17 december 2020. Seizoen 2021-2022
concerten in Nederland en buitenland.

Missa in Mysterium, Vespers in Mysterium

Kenners zien de film Der müde Tod, een expressionistisch-romantische allegorie
over liefde en dood, als een kunstzinnig hoogtepunt binnen het genre van de
stomme film. De hoofdpersoon is een sterke vrouw die zich niet zomaar voegt
naar de wil van de mannen om zich heen; ongewoon voor films uit die tijd.

Herman Finkers heeft al jaren een fascinatie voor de katholieke mis en had al lang
de wens om de mis vanuit een heel andere invalshoek te benaderen. Wel geheel
volgens de voorschriften, in het Latijn en met gregoriaanse gezangen, maar
geregisseerd met een 'theater-oog' en volledig gezongen. Finkers schrijft
hierover: “De opera komt uit de Heilige Mis voort en ik wil de misuitvoering dan
ook benaderen als ware het de uitvoering van een opera.” Om met de woorden
van Karen Armstrong te spreken: “God is een kunstvorm”.
Het resultaat: de Missa in Mysterium (MiM), die in oktober 2016 haar eerste
uitvoering had in de stampvolle Plechelmusbasiliek in Oldenzaal. In de afgelopen
jaren hebben we onze medewerking verleend aan MiMs in onder meer ’sHertogenbosch en Leeuwarden. De MiM blijkt een groot succes: door alle mediaaandacht is er vanuit vele parochies vraag naar.

Filmmuseum Eye in Amsterdam, waar ook de première plaatsvindt, is partner
binnen het project.

We gaan nog altijd verder met het ontdekken van de gregoriaanse liturgie als
kunstvorm en voeren daarom sinds 2020 ook de Vespers in Mysterium (ViM) uit.

Der müde Tod
Der müde Tod is een voor ons geschreven nieuwe compositie van Steven
Kamperman, die we live uitvoeren tijdens de vertoning van de gelijknamige film,
een zwijgende filmklassieker van Fritz Lang die precies 100 jaar geleden, in 1921,
verscheen. We zijn live te horen, maar ook op een van tevoren opgenomen tape
met elektronisch bewerkte vocale en instrumentale fragmenten.
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Bezoekers van de ViM nemen de tijd om een stap terug te doen uit de hectiek van
alledag. Zo ontstaat ruimte voor verstilling, bezinning en contemplatie. De
gregoriaanse gezangen, de stiltes en andere rituele elementen bieden een
gelegenheid voor spirituele verdieping en/of een meditatieve beleving.

De zin van het leven
Amsterdam, 1941. De 27-jarige Joodse studente Etty Hillesum is al jaren op zoek
naar emotionele balans in haar roerige bestaan. Ze besluit in therapie te gaan en
begint een dagboek bij te houden om verslag te leggen van haar persoonlijke
ontwikkeling.
April 2017, midden in de nacht: het hart van journalist Fokke Obbema stopt met
kloppen. Zijn vrouw belt 112 en wonder boven wonder overleeft hij – zonder
restverschijnselen. Hij gooit het roer om en schrijft De zin van het leven: een boek
met veertig vraaggesprekken over de essentie van het bestaan.
Het is 2022. In het leven van de vijf zangeressen van Wishful Singing is het
regelmatig spitsuur. Tournees, concertacquisitie, vieze luiers, boodschappen...
Maar waar rennen we allemaal zo hard naartoe? En hoe kunnen we zo leven dat
het past bij wie we in essentie zijn, verbonden met de mensen die ons lief zijn?
In De zin van het leven gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen aan de
hand van de wijsheid van Etty Hillesum, Fokke Obbema en vele andere denkers.
Componisten Calliope Tsoupaki en Joey Roukens onderzoeken hun eigen
drijfveren en componeren nieuw werk voor dit programma.

Comrades against extinction
Dit gezamenlijk werk van beeldend kunstenaar Jonas Staal (1981) en componist
Micha Hamel (1970), met Wishful Singing in een hoofdrol, gaat over de zesde
uitstervingsgolf waar de wereld momenteel middenin zit: het uitsterven van
diersoorten als gevolg van door de mens veroorzaakte klimaatverandering en
vervuiling. Kan de mens het uitsterven van het leven op aarde nog voorkomen? En
zo nee, hoe kunnen wij op een waardige manier van de aardbodem verdwijnen?

De voorstelling heeft het karakter van een manifestatie: een performance of
installatie in rituele vorm, waarbij het publiek een actieve rol heeft. De uitvoering
vindt plaats op een industriële locatie.

KerstVerlichting
Sinds de middeleeuwen spelen zeven Magnificat-antifonen een hoofdrol in de
vespers van de laatste week voor Kerstmis. Deze 'O'-antifonen belichten elk
afzonderlijk een aspect van de Komende. De aanroepingen samen vormen een
acrostichon (naamdicht): ERO CRAS (morgen zal ik er zijn).
Met deze antifonen als rode raad, brengen wij een programma dat dieper ingaat
op de zeven thema’s uit de antifonen, zoals wijsheid, hoop en licht. De muziek
varieert van gregoriaans en meerstemmigheid uit de late Middeleeuwen tot
muziek van nu, doorvlochten met korte bespiegelingen van een filosoof.

Dit adventsprogramma is een jaarlijks terugkerend onderdeel van de
programmering, elk jaar met een andere denker.

Sacred Songs
Najaar 2020 vindt de vierde editie van Sacred Songs plaats; een festival dat
de kracht en schoonheid van bezielde muziek uit diverse culturen belicht.
Samen met spoken word artiesten, zangers en dansers uit verschillende
culturen creëren we een interculturele voorstelling. We gaan samen met
andere makers de artistieke dialoog aan, op zoek naar verbindende
waarden binnen de verschillende religies en culturen. Vanaf 2021 spelen we
de voorstelling ook in andere steden zoals Utrecht en Ede. In Ede vormt dit
de start van een meerjarige samenwerking met podium Cultura Ede en
stichting Culture Connection, een organisatie die voor haar culturele
projecten superdiversiteit in de grootstedelijke samenleving als
uitgangspunt en inspiratiebron heeft. Stichting Culture Connection
organiseert al sinds 2008 interreligieuze festivals en producties (zie cultureconnection.org).
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Kindervoorstelling ff offline
Samen met filosofe Stine Jensen maken we een voorstelling over het digitale
tijdperk, voor kinderen van groep 6-8 van de basisschool. Ter voorbereiding op
het concert schrijven kinderen van de Liduina Basisschool in Den Haag zelf
gedichten over hun online ervaringen. Componist Wijnand van Klaveren zet hun
teksten op muziek. In de schoolvoorstelling van ff offline worden deze
composities uitgevoerd.

Randprogrammering

Tijdens de schooleditie op verschillende basisscholen in Nederland laat Stine
Jensen leerlingen op een speelse manier nadenken over de huidige tijdgeest. We
laten kinderen ervaren dat de flow van gamen en schermen ook in andere dingen
te vinden is, zoals in samen zingen en naar muziek luisteren.

A cappella op maat

Onze randprogrammering bestaat uit inleidende lezingen (bijvoorbeeld bij
gregoriaanse optredens), podcasts, wandelconcerten en pop-up concerten:
korte optredens in een intieme setting op elke denkbare locatie met een host die
de avond leidt, waarin we bijzondere muziek en verhalen met ons publiek delen.

Naast de beschreven concertprogramma ś geven we a cappella optredens op
maat. Onder deze noemer vallen bijvoorbeeld (betaalde) televisieoptredens,
besloten optredens voor particulieren en bedrijven en concerten op congressen.

Schoolconcerten Visio Onderwijs Breda
In de periode 2021-2024 zetten we onze samenwerking met Visio Onderwijs
Breda, leerkracht Susanne de Vaan en pianist Bert van den Brink voort. We geven
schoolconcerten en verzorgen vervolgworkshops voor leerkrachten, ouders en
verzorgenden. In opdracht van Wishful ME maken we nieuwe audio-opnames
voor het lesmateriaal dat wekelijks in de lessen op Visio wordt gebruikt.
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Hoofdlijnen programma’s 2023-2024
Ook in 2023 en 2024 richten wij ons op het verder ontwikkelen van programma’s
die voortkomen uit onze eigen drijfveren en artistieke uitgangspunten. Enkele
ideeën die we al concreet aan het uitwerken en inplannen zijn:

Beatrijs
Ruim 100 jaar geleden schreef componist Alexander Voormolen een bijzondere
compositie voor piano en spreekstem: Beatrijs, gebaseerd op een middeleeuwse
legende, over een non die het klooster ontvlucht, maar na een profaan leven toch
weer terugkeert naar het klooster. Daar blijkt dat ze al die tijd niet gemist is, omdat
Maria haar plaats had ingenomen.
Voor onze versie van Beatrijs maakt de jonge componiste Mathilde Wantenaar
samen met ons een geheel nieuw concept, waarin Voormolens pianomuziek,
voordracht, gregoriaans repertoire en nieuwe composities elkaar organisch
afwisselen en aanvullen. Piano: Laurens de Man. Regie: Annechien Koerselman.

Nippertje
Een voorstelling voor kinderen, geïnspireerd op het populaire prentenboek
Nippertje van Rian Visser in een regie van Annechien Koerselman. Elke ochtend
roept mama: “Opschieten, Nippertje! We moeten gaan.” Maar Nippertje wil eerst
zijn auto’s nog opruimen, of een liedje spelen op de piano. Nippertje kan niet
opschieten en toch komt hij één keer in zijn leven precies op tijd!
Muziek van o.a. Maurice Ravel en Camille Saint-Saëns. Piano: Bert van den Brink.

Ordo Virtutum geënsceneerd
Ordo Virtutum is een allegorisch moraliteitsspel (heilig muziekdrama),
gecomponeerd door Hildegard von Bingen rond 1151. Het is het vroegste
moraliteitsspel en het enige middeleeuwse muziekdrama waarbij zowel de
muziek als de tekst overleefde.

Girlpower!
In afgelopen jaren werkten we samen met verschillende jeugdkoren. In een
talentontwikkelingstraject onder de naam Girlpower! bouwen we dit concept
verder uit met onder andere de Roden Girls Choristers (Groningen) en Viva la
Musica (Drenthe). Voor de jonge zangeressen (middelbare schoolleeftijd) is
Wishful Singing een voorbeeld in muzikaal en persoonlijk opzicht. Met dit traject
geven wij een impuls aan hun muzikale ontwikkeling en podiumpresentatie en
motiveren wij hen om door te zingen in hun kracht te staan. We werken met hen
samen in de Missa en Vespers in Mysterium en in een kerstprogramma met
traditionele Christmas carols, close harmony arrangementen én Brittens
beroemde Ceremony of Carols.

Micha Hamel:
“Wishful Singing belichaamt voor mij het ideaal van het collectieve, omdat zij
zowel verscheiden als 'één' zijn, en op deze manier het meervoudig perspectief
van de thematiek heel mooi kunnen verklanken. Omdat ik op zoek ben naar
muziek die ver in de tijd reikt – zowel naar de toekomst als naar het verleden
– is hun etherische en lumineuze manier van zingen ideaal voor het oproepen
van de ervaring van transcendentie waar ik naar op zoek ben.”
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Positionering
Wishful Singing neemt een unieke plaats in op de Nederlandse en internationale
podia. Prominente musici als Mariss Jansons onderschreven in de afgelopen jaren
onze uitzonderlijke vocale en artistieke kwaliteit.

“They have a beautiful colour to their well blended voices and show high
level of discipline in their performances. Wishful Singing engages the
audience with charm and a love for the music that they sing."

Kenmerkend voor Wishful Singing is dat we bijna alles uit het hoofd zingen en
zonder dirigent; in tegenstelling tot veel koren en (instrumentale) ensembles staat
er letterlijk niets tussen ons en het publiek in.
Wishful Singing is het enige vrouwelijke a cappella ensemble in Nederland dat zich
ook internationaal op de kaart heeft gezet: van Amerika tot in Azië (Japan, China)
en in vele Europese landen.

Op geheel eigen wijze zetten we de kracht en de kwetsbaarheid van onze vijf
stemmen in binnen een muzikale, persoonlijke en maatschappelijke context. We
zingen muziek van vroeger en nu, uit onze eigen cultuur én uit andere landen en
culturen. Ook zingen we muziek die haar oorsprong vindt in oude rituelen, zoals
het gregoriaans. Regelmatig maken we cross-over producties, waarin we onze
muziek presenteren binnen een context van andere kunstvormen en kunstenaars.
Zo creëren we voor onszelf een omgeving vol muziek en poëzie, waarbinnen we
kunnen reflecteren op de betekenis van mens zijn in deze tijd.

“Gisteren “What about Mary” gezien. Eindelijk weer eens een echt vrouwelijk
programma, waardig, grappig, kwetsbaar, zacht en sterk, muzikaal, verleidend.
Absolute aanrader!!!” - Hans Latour
We onderscheiden ons door onze vocale topkwaliteit in uiteenlopende genres
zoals het gregoriaans en onze bijzondere samenklank in close harmony- en
eenstemmig repertoire.
We leveren een bijdrage aan het behoud van cultureel erfgoed uit de
Middeleeuwen door ons toe te leggen op de authentieke uitvoeringspraktijk van
het gregoriaans. Opmerkelijk is dat we daarbij steevast op een groot publiek
kunnen rekenen.
We gaan in het oog springende samenwerkingen aan met podia en organisaties
om een meer divers publiek te trekken.
Met onze opdrachtcomposities leveren we een bijzondere bijdrage aan het
uitbreiden van het bestaande repertoire voor vrouwenensemble.
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3. Publieksbereik
Wishful Singing is in de laatste jaren uitgegroeid tot een merk dat weinig
introductie nodig heeft. De publieke belangstelling is groot en onze
bezoekersaantallen zijn in de afgelopen periode toegenomen.

Breed publiek
Met een grote verscheidenheid aan repertoire, uitvoeringen en speelplekken
bereiken wij een breed publiek: van fervente liefhebbers van koor- en
kamermuziek tot (amateur)vocalisten en nieuwsgierige nieuwkomers en van jong
tot oud.
Onze concerten trokken de afgelopen drie jaar gemiddeld 13.640 bezoekers per
jaar. Gebaseerd op publieksonderzoek en statistieken van YouTube, Facebook
en Spotify heeft ons publiek de volgende leeftijdsopbouw:

<18
2%
18-24
35-44 1%
13% 25-34
1%
45-54
5%
>65
54%
55-64
24%

In de komende periode onderzoeken we de samenstelling van ons publiek bij
specifieke producties, zodat we meer inzicht krijgen in welke doelgroepen we
met bepaalde programma’s aantrekken. Naar aanleiding van deze informatie
kunnen we onze campagnes nog gerichter inzetten voor het bereiken van de
gewenste doelgroepen.

Ambities publieksbereik 21-24
Voor de komende jaren streven wij ernaar om:
1.

Ons huidige publiek te behouden, een toename in concertbezoek te
stimuleren, lookalikes te bereiken (mensen die aan het profiel van ons huidige
publiek voldoen, maar nog niet eerder onze concerten bezochten) en onze
huidige achterban (nog meer) aan ons te binden.

2.

Ons publiek te verbreden, van koor- en kamermuziekliefhebbers (onze
huidige grootste doelgroep) naar een breder cultuurminnend publiek
(liefhebbers van andere (podium)kunsten).

3.

Ons publiek verder op te bouwen: we willen een nieuw, jonger publiek
bereiken (focus op 35-44 en 55-64 jaar), meer diverse doelgroepen voor
onze concerten interesseren en het aantal bezoekers van onze concerten
vergroten.

Ons doel is om in de komende jaren een stijging van het aantal bezoekers te
realiseren tot een totaal van 15.600 bezoekers in 2024. Dit houdt een gemiddelde
stijging van 500 bezoekers per jaar in.

Publiek behouden
Om te bouwen aan een eigen, vaste achterban zijn wij in de afgelopen twee jaar
steeds meer concerten in eigen beheer gaan spelen, zoals de Missa’s en Vespers
in Mysterium. In de aankomende jaren trekken wij deze lijn door.
We houden onze vaste bezoekers op de hoogte van onze activiteiten via onze
nieuwsbrief en sociale media.
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Met onder andere winacties vergroten we het aantal nieuwsbriefabonnees en het
aantal volgers op de sociale mediakanalen.
Met onze randprogrammering betrekken we onze bezoekers bij onze activiteiten
en bieden we ze meer verdieping. Dit draagt bij aan de groei van het aantal
lookalikes dat onze concerten bezoekt, zorgt ervoor dat onze achterban zich
meer met ons verbonden voelt en leidt zo tot meer concertbezoek, giften en
ambassadeurschap.
De leden van Wishful Fifty, een exclusief gezelschap van liefhebbers van ons
ensemble die ons ook financieel steunen, ontvangen een donateursnieuwsbrief
met interessante voordelen als voorrang bij kaartverkoop en gereserveerde
plekken vooraan bij de uitverkochte MiMs.

Publiek verbreden
Samenwerking met podia, artiesten en kunstenaars biedt ons als kleine
organisatie de mogelijkheid maximaal effect van onze marketing te hebben. We
maken bijvoorbeeld gebruik van de mankracht en expertise van de
marketingafdeling van Filmmuseum Eye. Met het programma Der müde Tod
bereiken we zo een nieuwe doelgroep van filmliefhebbers (doelgroepen 35-44
tot 55-64 jaar). In samenwerking met Herman Finkers bouwen we een
nieuwsbriefbestand op voor mensen die onze Missa en Vespers in Mysterium
bezoeken en geïnteresseerd zijn in gregoriaans (doelgroepen 45-54 tot >65
jaar).
In de afgelopen periode werkten we samen met Stine Jensen en hielden we in het
kader daarvan een succesvolle publieksactie onder leden van Human. In de
komende periode organiseren we een dergelijke actie rondom ons
adventsprogramma KerstVerlichting. Ook door programma’s zoals Comrades
against extinction, waarin we dieper ingaan op maatschappelijk relevante
thema’s, trekken we via specifieke campagnes publieksgroepen die voor het
eerst kennismaken met (klassieke) vocale muziek.

Publiek verder opbouwen
We maken specifieke programma’s die gericht zijn op een jongere doelgroep,
zoals ff offline (<18), Girlpower! (<18, 18-24) en De zin van het leven (25-34).
Daarnaast zetten we in op het verjongen van onze doelgroep met onze
toekomstige randprogrammering, zoals de geplande podcasts en pop-up
concerten. Door de meerjarige samenwerking met podium Cultura Ede en
stichting Culture Connection (o.a. Sacred Songs) bereiken we een meer divers
publiek. Sacred Songs is een initiatief van stichting Culture Connection (i.s.m.
Zuiderstrandtheater/Nieuwe Kerk in Den Haag). Culture Connection heeft ons
benaderd voor de 3e editie van dit festival in najaar 2020 met het programma
Women’s Voices.
Met specifieke programma’s richten we ons in de komende periode op het
bereiken van een internationaal publiek (zie speellocaties).

Inzet marketinginstrumenten
Traditionele media
We hebben in de afgelopen jaren met succes onze zichtbaarheid in de traditionele
media uitgebouwd en daarmee onze naamsbekendheid vergroot. Wijzelf, onze
medewerkers en onze bestuursleden beschikken over een groot en actief
netwerk binnen de radio- en televisiewereld. In de afgelopen periode waren wij
meerdere malen te gast bij programma’s als De Wereld Draait Door en Podium
Witteman. Een groot aantal landelijke dagbladen en magazines kondigden onze
nieuwe cd’s aan en publiceerden lovende recensies. De komende jaren blijft
Wishful Singing inzetten op zichtbaarheid via deze media.

Online marketing
Om het beoogde publiek te bereiken zetten we een gevarieerde mix aan
middelen in. Onze website is een van de belangrijkste bronnen van informatie en is
goed voor gemiddeld 13.000 unieke bezoekers per jaar.
Medio 2019 hebben we een marketeer aangetrokken met veel expertise op het
gebied van online marketing. De nieuwe social media strategie zorgt ervoor dat
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nog meer mensen op de hoogte zijn van onze activiteiten én dat zij bovendien
direct hun weg weten te vinden naar de online kaartverkoop. De toename van
online advertenties vanaf 2020 (bijvoorbeeld via Google Grants) draagt bij aan de
groei van het aantal bezoekers van onze website en een stijging van de
kaartverkoop.
Door het jaar heen delen wij content op sociale mediakanalen. Onze cd’s zijn een
belangrijk marketinginstrument, waarmee we ook op Spotify te vinden zijn. Via dit
kanaal hadden we alleen in 2019 al meer dan 59.900 streams.
Voor 2021-2024 staan de volgende beeld- en geluidsopnames op de planning:
§ Twee cd’s op ons eigen label Wishful Music Productions
§ Een cd op het label van Herman Finkers
§ Opnamesessies voor het lesmateriaal van Wishful Music Education in het
kader van ff offline en Nippertje
§ Beeldopnames ter promotie van concerten
§ 20 podcasts
Wishful Singing houdt in de periode 2021-2024 ieder jaar een publieksonderzoek
om onze achterban nog beter in kaart te brengen en het effect van de
marketingactiviteiten te kunnen meten.

Huidige en verwachte speellocaties
Wishful Singing gaf in de afgelopen jaren gemiddeld 47 concerten per jaar. In de
periode 2021-2024 blijft dit aantal ongeveer gelijk. Ons doel is om per jaar
gemiddeld 44 concerten te realiseren in Nederland (waarvan 4 concerten a
cappella op maat, die onder overige activiteiten vallen) en 5 in het buitenland,
respectievelijk 89% en 11% van het totaal. Door de bescheiden stijging in het
aantal concerten kunnen we in de komende periode voldoen aan de Fair Pay
policy. De verhouding binnenlandse versus buitenlandse concerten is veranderd.
In de afgelopen periode steeg het aantal concerten door heel Nederland van 80%
naar 86%, en in het buitenland daalde dit aantal van 20% naar 14% van het totaal.
Dit heeft deels zijn oorzaak in een toename van gregoriaanse
concertprogramma’s en een aantal programma’s die Nederlands gezongen

teksten bevatten, zoals What about Mary?. Daarnaast is de concurrentie op de
Duitse markt (waar we het meeste speelden) toegenomen: zowel in de
portefeuille van onze Duitse Konzertagentur als daarbuiten is het aanbod van
vocale ensembles gegroeid.
We zetten actief in op diversiteit en verwachten dat ons dit nieuwe speelplekken
in Nederland en Duitsland gaat opleveren.
In de komende periode blijven we actief op de internationale markt. We maken
programma’s die aantrekkelijk zijn voor de Duitse podia en voor buitenlandse
festivals, zoals Love’s Tempest, en we gaan op zoek naar een partner die ons kan
helpen om het concept van onze voorstelling Sacred Songs naar de Duitse markt
te vertalen. Daarnaast vergroten we via online marketing onze zichtbaarheid in
Duitsland.
In het programma ISABELLA werken we samen met de Australische componiste
Kate Moore. Voor deze productie verwachten we via het netwerk van Moore
naast speelbeurten op verschillende belangrijke podia in Nederland (November
Music, Wonderfeel, Rotterdamse Operadagen) ook concerten in landen als
Frankrijk, Italië en Australië. In de afgelopen periode hebben we gemerkt dat er
voor onze programma’s met gregoriaanse muziek een afzetmarkt is in België en
Luxemburg.
Wishful Singing wordt in het buitenland vertegenwoordigd door Esslinger
Konzertagentur (Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk). In Nederland ondersteunt
Barbara Kos ons bij de concertacquisitie. We zijn in gesprek met Theaterbureau
de Mannen (het impresariaat van Herman Finkers) voor de verkoop van
specifieke programma’s zoals KerstVerlichting en onze voorstellingen voor
kinderen.
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4.Bedrijfsvoering
Organisatie
Wishful Singing bestaat uit vijf zangeressen, die samen de vaste kern van het
ensemble vormen. Daarnaast is er een ‘flexibele schil’ van een aantal
gastzangeressen, die wanneer de bezetting hierom vraagt een project
meezingen.
Zangeressen Maria Goetze, Marjolein Stots en Anne-Christine Wemekamp,
Marleen van Os en Stella Brüggen bepalen onze missie en hoofddoelen en vormen
samen de artistieke leiding.

Professionaliseringsslag
Na een tijdelijk zakelijk leider en daarna een allround manager te hebben
geprobeerd, zijn we inmiddels tot het inzicht gekomen dat onze organisatie beter
functioneert met een strategisch leider die kennis heeft van de organisatie van
binnenuit en die daarnaast externe medewerkers met expertise op deelgebieden
aanstuurt. Zodoende is Anne-Christine Wemekamp vanaf medio 2019 zakelijk
leider. Zij stuurt onze groep van vaste freelancemedewerkers (acquisitie en
officemanagement, productie en financiën, marketing en pr en fondsenwerving
en relatiebeheer) aan.
Vanuit onze vernieuwde strategie spelen we sinds 2019 vaker producties in eigen
beheer. Dit biedt ons de mogelijkheid om onze programmering en
repetitieperiodes efficiënter in te richten. Dit is wenselijk omdat we vrijwel alle
muziek uit het hoofd zingen en daarom voor onze performance meer
voorbereidingstijd nodig hebben dan traditionele koren en ensembles. Financieel
rendabele programma’s als de Vespers en Missa in Mysterium geven ons hierbij
de ruimte om ook programma’s te kunnen ontwikkelen die zwaarder op de
begroting drukken.
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