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Deltaconcerten 

Jaarlijks terugkerende, laagdrempelige klassieke buitenconcerten, op 

iconische locaties in de Nederlandse Delta, uitgevoerd door internationaal 

bekende Nederlandse toporkesten, met de natuur in het algemeen en 

water in het bijzonder als bron voor inspiratie en verbinding. 

Dat is de doelstelling van de op 12 februari 2019 opgerichte Stichting 

Deltaconcerten. Bij de Deltaconcerten ervaren de bezoekers de sterke 

kracht van de interactie tussen water en muziek.  
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Stilte voor de storm: herdenkingsjaar 2021 

In 2021 wordt herdacht dat 600 jaar geleden door de Sint Elisabethsvloed 

(1421) een groot gedeelte van de Nederlandse Delta is ontstaan. Het is de 

ambitie om in dit herdenkingsjaar de eerste serie buitenconcerten ten 

gehore te brengen in het decor van het natuurgebied de Biesbosch en dat 

van de Kinderdijk molens, Unesco Werelderfgoed. (Inter)nationale decors 

waar waterwinning, waterveiligheid en waternatuur samengaan. Ook in 

de historische binnenstad van Dordrecht, bij Slot Loevestein en in de 

havens van Rotterdam en Willemstad kunnen culturele activiteiten in het 

kader van de Deltaconcerten plaatsvinden. Het motto van deze eerste 

serie is: Stilte voor de storm.  

Aandacht voor de natuur 

Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat bij het organiseren van 

concerten in de natuur, rekening wordt gehouden met die natuur: met 

het broedseizoen en het vogeltrekseizoen. De Deltaconcerten vinden 

daarom bij voorkeur begin september plaats. Er is contact met 

natuurorganisaties om te bewaken dat er geen schade aan de natuur zal 

worden toegebracht. Bovendien is de stille en aandachtige interactie met 

de omringende natuur juist een speerpunt van de Deltaconcerten. 

Verbinding muziek en water 

Het basisthema van de Deltaconcerten is muziek en water. Water is het 

DNA van de Delta. Veel componisten hebben zich door de eeuwen heen 

laten inspireren door water, golven, wind, storm, regen(-druppels), 

onweer en kracht. Toepasselijk in relatie tot de alles verwoestende 

Elisabethsvloed in 1421, het jaar dat de Biesbosch is ontstaan. En ook in 

relatie tot Kinderdijk waar je ziet hoe Nederland al eeuwenlang leeft, 

vecht en samenwerkt met het water dat ons land in zijn greep houdt.  

 

 

 

 

Stelt u zich eens voor: midden in de natuur klinkt muziek over het water. 

In een sfeer waar de duisternis invalt en de maan de opkomende 

mistflarden verlicht. Ganzen vliegen over. In de verte hoor je het gekwaak 

van wat eenden. Een zwaluw scheert over het water.   

In deze ambiance geniet het publiek van de klanken van klassieke muziek 

en bijzondere muzikale combinaties. Uitgevoerd vanaf een podium op het 

water door nationaal bekende toporkesten van internationale allure.  

De natuur als theaterdecor. Het publiek ervaart de elementen. Dat maakt 

deze concerten uniek. Voorafgaand aan deze muzikale beleving is er een 

scala aan mogelijkheden voor een totaalbeleving voor jong en oud: de 

Delta-experience. Spannende wandelingen met de boswachter, 

kleinschalige muzikale optredens, diverse vaartochten, contactmomenten 

met musici na de concerten, van basic tot luxe en voor ieder wat wils. 
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Deltaconcerten voor welzijn en evenwicht 

In deze hectische en jachtige tijd zijn mensen steeds meer op zoek naar 

rust en mogelijkheden om te ontstressen. Stiltewandelingen, 

yogacursussen in de natuur, bosbaden, dauwtrappen, blotevoetentochten 

zijn zo wat voorbeelden waarin men de helende werking van de natuur 

probeert te ontdekken. Het weer tot jezelf komen en het snuiven van de 

lucht van aarde. De kracht ervaren van de natuur als belangrijkste bron 

voor ons welzijn.  

Eenzelfde kracht gaat uit van muziek. Het luisteren naar simpele tonen of 

enkele akkoorden heeft bewezen invloed op ons brein. Het effect van je 

ogen sluiten en de klanken van het samenspel van instrumenten tot je 

laten komen:  de kracht van een mineurakkoord dat emoties oproept en 

ingetogenheid afdwingt, een majeurakkoord dat euforie en vreugde 

teweegbrengt. Dat is de magie van muziek. 

De Stichting Deltaconcerten bundelt deze twee krachtige elementen: live 

muziek in de natuur als onderdeel van herbezinning, ontstressen en het 

helen van de geest. De natuur, het water, als bron voor de muzikale 

expressie. 

 

Uitvoerenden 

Bij de selectie voor de eerste serie Deltaconcerten in 2021 is de keuze 

gevallen op het Nederlands Blazers Ensemble (NBE). Het NBE is een 

ensemble van ruim twintig musici uit de belangrijkste Nederlandse 

symfonieorkesten. Naast blazers maken ook een contrabassist en 

slagwerkers vast deel uit van het ensemble. De exacte bezetting van het 

NBE is afhankelijk van het gespeelde programma. Vaak spelen er ook 

andere musici mee op instrumenten die niet standaard in het ensemble 

aanwezig zijn, bijvoorbeeld viool, cello of piano. Het NBE staat nationaal 

en internationaal hoog aangeschreven. Hun optredens kenmerken zich 

door een bijzondere mate van originaliteit, creativiteit en artisticiteit. 

Daarnaast doet het NBE veel aan talentontwikkeling, getuige projecten als 

Componeren in de klas, compositiewedstrijden en het JongNBE, een 

ensemble van jonge talentvolle musici van de Nederlandse conservatoria 

die twee jaar ervaring kunnen opdoen door mee te spelen in het 

ensemble. 
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Concertlocaties 

De Deltaconcerten zijn buitenconcerten en hebben altijd een relatie met 

water. De Nederlandse Delta is rijk aan iconische plekken die het mogelijk 

maken om een groot publiek de verbinding van cultuur en natuur en 

water en ons cultureel erfgoed  te laten ontdekken en ervaren. In 2021 

zullen dat in elk geval het Museumeiland in de Biesbosch en Kinderdijk 

zijn. In de jaren erna is de Biesbosch nabij het Biesbosch museumeiland 

de vaste locatie, met elk jaar de mogelijkheid voor activiteiten op een 

tweede iconische locatie. Om te komen tot een nog intensere ervaring 

van water en muziek, wordt het concertpodium gesitueerd op of aan het 

water, waardoor het publiek zich omringd weet door water. Dat alles met 

respect voor de natuur waar we te gast zijn. 

 

 

Cross-overs 

De Deltaconcerten zijn (klassieke) concerten voor buiten de traditionele 

theaters en concertzalen. Daarmee zijn ze laagdrempelig, ook door het 

aanbod aan activiteiten eromheen, en dus aantrekkelijk voor een breed 

publiek.   

Zowel in de week dat de concerten worden gehouden als in de periode 

ervoor, streven we naar een diversiteit aan cross-overs in de Delta-regio. 

Er wordt samengewerkt met:  

 amateurmusici en muziekscholen 

 beoefenaars van andere cultuur- en kunstuitingen 

 scholen, om kinderactiviteiten te ontplooien, ook in het kader van 

cultureel erfgoed en geschiedenis 
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Sponsor worden 

Wij geloven dat een hoge kwaliteit van uitvoeringen van klassieke muziek 

goed kan samengaan met laagdrempeligheid. De beste musici worden 

geprogrammeerd, we doen geen concessies aan kwaliteit. Maar door het 

gevarieerde programma en de activiteiten rondom de concerten zijn de 

Deltaconcerten er voor iedereen.  

Deltaconcerten willen inspireren en verbinden. Doe met ons mee en 

steun de Stichting Deltaconcerten. Zo kunnen we met elkaar een positief 

geluid laten horen en anderen inspireren dat ook te doen. Met uw 

bijdrage maakt u de Deltaconcerten mogelijk: 

 een jaarlijks terugkerende serie buitenconcerten  

 op iconische locaties in de Nederlandse Delta 

 met topuitvoerenden 

 omkleed met een gevarieerd aanbod aan andere activiteiten 

 vanuit het uitgangspunt van de verbinding tussen: 

o muziek en water  

o muziek en erfgoed 

o de delta en haar bewoners 

o stad en platteland 

o jong en oud 

o amateur en professional 

o hoge kwaliteit en lage drempels 

o diverse culturen 

Deltaconcerten: voor iedereen die wil genieten van de interactie tussen 

muziek en water. Deltaconcerten: een feest voor de zintuigen. 

 

 

Voordelen voor uw bedrijf 

Er zijn tal van voordelen voor uw bedrijf: 

 u deelt mee in het succes van de Deltaconcerten 

 u toont uw maatschappelijke betrokkenheid 

 het draagt bij aan uw naamsbekendheid 

 de concerten zijn bijzonder geschikt als relatie-evenement: 

o hoge kwaliteit en toch laagdrempelig 

o totaalbeleving voor jong en oud - na een ontvangst 

kunnen relaties ook met familie het festival verder 

ontdekken 

o de mogelijkheid om een concert of zitplaatsen te 

adopteren 

o werknemers en gezinnen zijn welkom 

Bent u geïnteresseerd in een sponsorschap of wilt u weten wat de fiscale 

voordelen zijn van het ondersteunen van de stichting Deltaconcerten 

(ANBI-status)? Wij gaan graag met u in gesprek over de diverse 

sponsorpakketten. Maatwerk is mogelijk. Neem contact op met Arjan van 

der Zee via info@deltaconcerten.nl. 

 


