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Festival Jong Talent (FJT)
De afgelopen 10 jaar zijn meer dan 750 jonge toptalenten van over de hele

met ons publiek te beleven. Daarnaast organiseren wij op 17 juni 2022 een

wereld naar Schiermonnikoog gekomen om deel te nemen aan het Festival

(doorgeschoven) jubileumconcert in de Kleine Zaal van het Concertgebouw.

Jong Talent. Naast de concerten en masterclasses bevat het programma

Wij geven daar ons landelijke visitekaartje af en verkennen nieuwe

lezingen, natuurexcursies, muziekdocumentaires, meet & greets en een

mogelijkheden aan wal. Zo willen wij jong talent nog meer kansen bieden

online randprogrammering. De publieke belangstelling is al 10 jaar lang

en tegelijkertijd het bereik van het festival vergroten. Hoe wij ons festival

onverminderd groot.

precies gaan vormgeven leest u verder in deze aanvraag.

Voor de masterclasses komen zes vermaarde masters/docenten en 45
nationale en internationale studenten voor een week naar het eiland om te

MISSIE & ARTISTIEKE VISIE

leren en te schitteren. Naast muzikaal onderwijs krijgen zij ook fysiologische
en psychologische bouwstenen aangereikt om hun ontwikkeling te
bevorderen. Het publiek kan een deel van de masterclasses bijwonen en
volgt tijdens de concerten de ontwikkeling die de deelnemers doormaken.
Daarnaast krijgt de festivalbezoeker een smaakmakend concertprogramma

“Het FJT is een broedplaats voor jong klassiek
toptalent, die een essentiële bijdrage levert aan
verdere professionele groei.”

voorgeschoteld van prijswinnaars en finalisten van de belangrijkste concoursen
in Nederland. Daartoe hebben wij samenwerkingen met nationale en
internationale concoursen, festivals, conservatoria én jong talent academies.

Ver weg van de drukte aan de wal biedt het eiland met zijn natuur ideale

Zo biedt het FJT de bezoekers een kijkje in de keuken van de prestaties en

omstandigheden voor masterclasses. Veiligheid en vertrouwen zijn het

ontwikkelingen van jong supertalent van nu, de grote sterren van morgen.

uitgangspunt. Zo wordt een omgeving gecreëerd die een significante stap
in de ontwikkeling van de deelnemende musicus mogelijk maakt. Hij/zij

2022 brengt een bijzondere editie van ons festival met zich mee. Allereerst

wordt uit de dagelijkse beslommeringen gehaald om zich volledig in het hier

omdat wij na twee jaar voor het eerst weer in staat zijn om het FJT samen

en nu te richten op de muziek.
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“Muziek klinkt
mooier op een
eiland.”
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De jonge musicus van vandaag die zijn of haar plek wil verwerven in de

Het FJT heeft verdere samenwerkingen lopen met:

concurrerende muziekwereld komt voor een grote uitdaging te staan.

• Prinses Christina Concours

Alleen op hoog niveau een instrument bespelen is tegenwoordig niet

• Internationaal Liszt Concours

genoeg om een eigen stempel te drukken op onze culturele maatschappij:

• Muziekkapel Koningin Elisabeth

hierbij komen veel andere aspecten kijken. Het FJT helpt daarom deelnemers

• Nationaal Cello Concours (Cello Biënnale)

niet alleen het hoogste speelniveau te ontwikkelen, maar biedt ondersteuning

• Nederlands Vioolconcours

en coaching op verscheidene belangrijke omringende gebieden: fysieke en

• Young Pianist Foundation

mentale gezondheid, het opbouwen van promotiemateriaal en marketing-

• Internationaal Vocalisten Concours Den Bosch

vaardigheden, het maken van opnames in hoge kwaliteit, en podiumpresentatie

• Tromp International Percussion Competition

en styling. Door deze essentiële onderdelen van het hedendaagse musicus-zijn

• Grachtenfestival Conservatoriumconcours

mee te nemen in de Schier-ervaring helpt het FJT iedere deelnemende

• Nederlandse Strijkkwartet Academie (NSKA)

jonge musicus om zijn of haar persoonlijke “toolbox” te ontwikkelen, die zal

• Het Nationaal Jongenskoor

helpen het veroveren van een plek bij de top te verzekeren. Wanneer

• jongNBE

deelnemers het eiland verlaten hebben zij meer zelfvertrouwen, een betere

• Jong talent traject “NKK NXT” van het Nederlands Kamerkoor

stageperformance, een grotere bewustwording van hun mentale en fysieke
fitheid en het diepe besef dat hun muziek deel uitmaakt van alle facetten in

Waar het FJT de handen ineenslaat met verschillende podia in Nederland,

hun leven.

worden kansen gecreëerd voor onze jonge talenten om te schitteren voor
een wijd publiek. Zo zijn onze musici te horen tijdens Wonderfeel, het

SAMENWERKINGEN

Grachtenfestival en het Oranjewoud Festival. Het FJT vergroot hiermee

Om zoveel mogelijk kansen te kunnen bieden aan jong talent hecht het FJT

tegelijkertijd zijn aanwezigheid gedurende het hele seizoen. Zo biedt het

grote waarde aan samenwerkingen met partijen die eenzelfde ambitie

festival het hele jaar rond een kijkje in de keuken van de prestaties en

uitdragen. Het festival presenteert zichzelf dan ook steeds vaker als

ontwikkelingen van jong supertalent van nu, de grote sterren van morgen.

initiatiefnemer voor het leggen van nieuwe samenwerkingen. Zo komen
de Academies van het Concertgebouworkest en het Rotterdams
Philharmonisch Orkest volgend jaar samen naar Schiermonnikoog. Op
initiatief van het festival spelen de academisten van de twee toporkesten
een programma met elkaar.
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Masterclasses
Al 10 jaar lang vormen de masterclasses de basis van het FJT. De masterclasses worden gegeven door Philippe Graffin (viool), Nobuko Imai
(altviool), Jeroen Reuling (cello), *Avedis Kouyoumdjian (piano),
Gary Hoffman (kamermuziek & cello) en Marc Danel (kamermuziek).
Allen internationale topdocenten, met een unieke aantrekkingskracht.
Zo ontvangen wij jaarlijks aanmeldingen van studenten van de meest
prestigieuze instellingen ter wereld.
Dit jaar is het festival een speciale samenwerking aangegaan met de
Nederlandse Strijkkwartet Academie (NSKA). Violist en artistiek leider
Marc Danel komt naar Schiermonnikoog om de masterclasses kamermuziek
extra cachet te geven. Het festival biedt twee topkwartetten (verbonden
aan de NSKA) een plek in de masterclasses aan. Komend jaar zijn dat het
Nederlandse ADAM Quartet en het Koreaanse Abel Quartet.

*Avedis Kouyoumdjian is vanaf 2022 de opvolger van Jan Wijn.
Avedis geeft les aan het Conservatorium van Wenen en de
Muziekkapel Koningin Elisabeth in Brussel.

Marc Danel – viool
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COACHINGS
Wat het FJT onderscheidt van andere soortgelijke festivals, is de aandacht

De volgende onderdelen worden op het eiland aangeboden aan de

die de masterclass, naast de muzikale aspecten heeft voor de andere

studenten:

bouwstenen van een succesvolle carrière: fysieke en mentale gezondheid,

• 	Een serie workshops met betrekking tot de mentale en fysieke gezondheid,

marketingvaardigheden, het maken van opnames in hoge kwaliteit, business

inclusief persoonlijke spreekuren bij:

coaching, social media-content, podiumpresentatie en styling.

• Davy de Boer (medisch adviseur Koninklijk Concertgebouworkest)
• Arnout ter Haar (klinisch psycholoog);
• Annet van der Meulen (fysiotherapeut);
• Yogalessen bij Josine Olgers;
• 	Een professionele fotoshoot bij één van drie vooraanstaande portretfotografen Foppe Schut, Juri Hiensch & Sebiha Oztas;
• Persoonlijk styling-advies van Yvette Mutsaerts;
• Hoogwaardige audio-opnames van alle concerten.
Om de masterclass studenten een nog breder en rijker pakket met
‘coachings’ aan te bieden introduceren wij in 2022 de volgende nieuwe
onderdelen.
• 	Advies over het vinden van een goed management door Annebeth
Webb, voormalig violist van het Koninklijk Concertgebouw Orkest en
tegenwoordig manager bij Harrison Parrott, een van de grootste
internationale managements ter wereld;
• 	Business tips om je eigen onderneming zo goed mogelijk op te zetten
door Sander Smits, zakelijk leider van de Nederlandse Strijkkwartet
Academie;
• 	Een opnamesessie met recording-producer en 7 Mountain Records
labeleigenaar Frerik de Jong;
• 	Mogelijkheid voor het opnemen van een professionele muziekvideo
met EditieM.
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AWARDS
Het FJT kijkt steevast naar mogelijkheden om meer te kunnen betekenen
voor jonge talenten. Een nieuw initiatief zijn de Schiermonnikoog Festival
Awards: deze prijzen worden uitgereikt door een jury bestaande uit de
Masters van het FJT en een extern jurylid. De awards bestaan uit een
optreden tijdens het jubileumconcert in de Kleine Zaal van het Concertgebouw in 2022, én een optreden tijdens het Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog 2022.
Het FJT introduceert vanaf 2022 ook een Audience Award, waarvoor het
publiek de kans krijgt te stemmen op een musicus die zij het liefst willen
terugzien op het eiland. Deze prijs brengt dan ook een volwaardig concert
tijdens het IKS met zich mee. Vanaf de samenstelling tot de uitvoering van
dit programma wordt de winnaar begeleid door Caspar Vos, programmeur
FJT, en is er een beurs beschikbaar om het programma inhoudelijk te
verrijken. Tot slot zijn er ook nog prijzen te verdelen vernoemd naar de
festivals en podia waar zij betrekking op hebben. Zo zijn er optredens te
winnen via de Grachtenfestival Award en de Wonderfeel Award. Het totaal
aan prijzen zal resulteren in nog meer aantrekkingskracht voor jonge talenten
om deel te nemen aan het festival. Daarnaast leveren de awards een extra
bijdrage aan de beroepspraktijk van de masterclassdeelnemers en tegelijkertijd wordt de verbinding tussen het FJT en het IKS verstevigd.

BEURZEN
Hoe getalenteerd ook, niet iedere jonge musicus heeft de financiële
middelen om naar het festival te kunnen komen wanneer hij of zij wordt
aangenomen. Voor deelnemers bestaat daarom de mogelijkheid om een
beurs aan te vragen. Middels oproepen in nieuwsbrieven en flyers weet het
festival jaarlijks via de “Geef een Beurs”-optie zo’n 12 beurzen te werven,
dankzij donateurs die het FJT op deze manier een warm hart toedragen.
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Programma FJT 2022
CONCERTPROGRAMMA

Buitenoptredens

Het concertprogramma van het FJT is tweeledig. Programmeur Caspar Vos

Waar in de concertzaal de ruimte en opties beperkt zijn, zien wij buiten een

is verantwoordelijk voor het vooraf geprogrammeerde concertprogramma,

onbegrensde hoeveelheid aan mogelijkheden. Wij maken er jaarlijks een

met daarin concourswinnaars, toonaangevende ensembles, en jonge

sport van om een zo origineel mogelijk pop up concertje te organiseren.

nationale en internationale talenten studerend of woonachtig in Nederland.

Een graag geziene gast is het jongNBE: zij zorgen steevast voor sfeer en

Het andere gedeelte wordt ingevuld door deelnemers van de masterclasses.

vermaak. Of dat nou bij de brandweerkazerne of bovenop de bunker is, met

De concerten van deelnemers volgen geen van tevoren vastgestelde

het jongNBE is het altijd raak. Ook in 2022 laten zij muziek klinken over het

programmalijn. Op elke festivaldag wordt ‘s ochtends bepaald wat er later

eiland. Daarnaast zal het Groningse vocale Ensemble Fier een optreden

die dag gespeeld gaat worden. Ook het publiek heeft een ruime keuze in

geven in de mystieke akoestiek van de bunker.

het verrassende programma van het FJT: Van zaterdag t/m woensdag kan
worden gekozen uit een volwaardig concertprogramma bestaande uit de
volgende vaste onderdelen:
• 	‘Violin/Viola/Cello/Piano/Chamber Music for Breakfast’, een serie
ochtendconcerten in de RK-Kapel waar een instrument of ensemble
centraal staat;
• dagelijkse openbare masterclasses van iedere instrumentengroep;
• middagconcerten door concourswinnaars;
• masterclass-presentaties onder de titel “The master presents….”
• avondconcerten verzorgd door de nieuwste generatie toptalenten.

PROJECTPLAN FJT

9

RANDPROGRAMMA
Schier Online
De coronapandemie heeft veel verandering teweeggebracht in de wereld.
Zo werd het FJT 2020 op last van de overheid afgelast en kon FJT 2021
alleen online plaatsvinden. Wij hebben de beperkingen van een pandemie
ondervonden maar zijn er ook achter gekomen dat binnen die beperkingen
juist ontzettend veel mogelijk is! Zo hebben wij inmiddels een uiterst
succesvolle online editie van het Festival Jong Talent achter de rug en
hebben wij van de nood een deugd gemaakt. Door middel van livestreams
en online content hebben wij zelfs meer bezoekers dan voorheen weten te
bereiken (20.000 unieke kijkers!). De lijn van online content trekken wij dan
ook door naar het FJT 2022. Wij geloven dat er online veel mogelijkheden
zijn om de festivalbeleving te verrijken en het festivalbereik te vergroten.
Hiertoe hebben wij een nieuw concept het leven ingeroepen: Schier Online!

Nieuwe Noten
Naast een podium bieden aan jong talent willen wij met ons festival ook

Tijdens de 11e editie van het FJT klinkt de muziek niet alleen binnen maar

graag de nieuwste generatie jonge componisten de kans bieden om nieuwe

ook buiten de concertzaal, zo laten wij het hele eiland klinken. Schier Online

muziek te laten horen op het eiland. Wij dagen daartoe de jonge schrijvers

krijgt gestalte in onze nieuwe festival-app. Met die app dragen de bezoekers

uit om Schiermonnikoog te gebruiken als inspiratiebron voor nieuwe noten.

het hele festival mee in hun broekzak en krijgen zij de mogelijkheid om op

Zo schreef in 2021 de jonge cellist en componist Thomas Prchal een
compositie gebaseerd op een duistere Schierse legende genaamd
Het Duivelsvuur. Van het stuk werd een videoclip gemaakt waarin eilander
Sytze Schut de legende vertelde. Het stuk werd uitgevoerd door het
jeugdige Viride Kwartet, altviolist Anuschka Pedano, contrabassist Sasha
Witteveen en Thomas Prchal zelf.
In 2022 zal de in Amsterdam studerende Iraanse componist Ramin Amin
Tafreshi een compositie schrijven voor het Festival Jong Talent.
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heel Schiermonnikoog het festival te volgen en nog intensiever te beleven.

Meet & Greet

Tegelijkertijd brengt de app de festivalbeleving ook bij de thuisblijver. Zo

Uit ons publieksonderzoek komt naar voren dat het publiek de deelnemende

kan het publiek op afstand ook het festival meemaken.

musici graag ook persoonlijk leert kennen. Daartoe interviewt musicoloog
Alexander Klapwijk dagelijks deelnemers na afloop van de ochtendconcerten,

Middels Schier Online kan de bezoeker:

waarbij ruimte is voor het publiek om ook vragen te stellen. In 2021 werden

• Live concerten beluisteren;

online al een aantal musici aan het publiek voorgesteld.

• Podcasts beluisteren met musici en sprekers;
• 	Het eiland op een interactieve manier ontdekken (met o.a. muzikale
fietsroutes, op de natuur geïnspireerde composities & eilanderverhalen).

Insight
Via onze publieksenquête weten we ook dat ons publiek geëngageerd en
leergierig is. Daarom plaatsen we ‘leren’ nog meer centraal door ook het

Schier Online vormt de komende jaren een vast onderdeel van het festival

publiek een serieus inhoudelijk programma aan te bieden. Met als titel

en draagt zo bij aan onze wens om duurzaam te blijven vernieuwen.

‘insight’ organiseren we in 2022 ’s ochtends minicolleges over een aan
muziek, de natuur of het eiland gerelateerd onderwerp.
Zo geeft pianotechnicus Martijn van Dijk een kijkje in de wereld van de
Fazioli, de Lamborghini onder moderne vleugels. Boswachter van Natuurmonumenten Cynthia Borras vertelt over de kwetsbaarheid van het wad.
Zakelijk leider NSKA Sander Smits geeft een toelichting op de Nederlandse Strijkkwartet Academie en Frits Schutte, hoofd collectiebeheer van
het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds, vertelt over het belang van het
bespelen van een topinstrument in de ontwikkeling van een jonge musicus.

Documentaires
In het dorpshuis zenden wij gedurende de week 5 delen uit Leonard
Bersteins ‘Young People’s Concerts’ uit. Op 18 januari 1958, slechts twee
weken na zijn benoeming als dirigent van de New York Philharmonic,
dirigeerde Bernstein zijn eerste Young People’s Concert. De concerten
stonden centraal in Bersteins “educational mission.” In de veelvuldig
bekroonde serie (drie Emmy’s) brengt Bernstein muziekonderwijs en
muziekgeschiedenis tot leven voor een breed publiek.
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Musici
Op dit moment is de programmering van het FJT 2022 in volle gang.

• Anton Spronk, cello (winnaar Dutch Classical Talent 2021)

De Franse pianist Jonathan Fournel, winnaar van de prestigieuze Koningin

• Ensemble Fier, vocaal ensemble (prijswinnaar PCC Concours 2021)

Elisabethwedstrijd 2021, komt langs om een recital te geven.

• Musica Gloria, barok ensemble
• jongNBE, blazersensemble

De jonge Groningse klarinettist Gerbrich Meijer studeert aan het
prestigieuze Colburn Conservatory in Los Angeles en speelt als solo
klarinettist in het Baltimore Symphony Orchestra. Tijdens het Festival Jong
Talent speelt Gerbrich samen met het ADAM Quartet het klarinetkwintet
van Samuel Coleridge-Taylor, die in zijn tijd ook wel de Black Mahler
werd genoemd.
Verder staan de volgende musici in de voorlopige line-up:
• Laura van der Heijden, cello
• Petr Limonov, piano
• Charlotte Spruit, viool (winnaar Kersjes Prijs 2021)
• Lucienne Renaudin Vary, trompet
• Eduard Preda, piano
• Lucie Horsch, blokfluit (winnaar Nederlandse Muziekprijs 2020)
• Raoul Stefani, bariton
• Nikola Meeuwsen, piano
• Nationaal Jongenskoor

PROJECTPLAN FJT
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Jubileumconcert
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het FJT (in 2021) organiseren

Wat te denken van violist Niek Baar, cellist Christine Lee en pianist

wij op 17 juni 2022 een jubileumconcert in het Koninklijk Concertgebouw

Nathalia Milstein!? Wij openen de avond met De Meeuwenvlucht van

Amsterdam. De Kleine Zaal wordt omgetoverd tot Schier-locatie. U wordt

Julius Röntgen, een pianostuk dat hij op Schiermonnikoog schreef. Vervolgens

in de entree tegemoet gezongen door een delegatie van het Schierse

speelt het jongNBE De Ketelmannen, een Schierse legende die de jonge

Shantykoor. Met een glaasje juttersbitter loopt u de zaal in waar sounds-

componist Primo Ish-Hurwitz op muziek heeft gezet. Tijdens het jubileum-

capes en beelden van het Wad u het gevoel geven dat u op het eiland bent.

concert hoort u de mooiste kamermuziek afgewisseld met Schierse

Wij brengen zo Schiermonnikoog naar het vaste land en geven landelijk ons

verhalen van boswachter Erik Jansen, die vertelt over de symfonie van

visitekaartje af. De line-up wordt gevormd door toonaangevende en

vogelgeluiden die jaarlijks te horen is op Schiermonnikoog, en raseilander

bekende gezichten die de afgelopen 10 jaar het FJT kleur hebben gegeven.

Sytze Schut die vertelt over de muzikale Eilauner taal.
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13

Marketing
PUBLIEKSBENADERING
Het FJT mobiliseert een netwerk, media-aandacht en biedt concert

toeristen - zowel landelijk als op het eiland - en door het samenstellen

mogelijkheden naast het IKS op Wonderfeel, het Grachtenfestival, het

van arrangementen in samenwerking met lokale ondernemers:

Oranjewoud Festival en City Proms.
• 	Informatie over de festivals loopt mee in de (digitale) nieuwsbrieven en

PUBLIEKSDOELGROEPEN & -BEREIK
Het festival onderscheidt de volgende drie publieksdoelgroepen:

op de website van het VVV Schiermonnikoog.
• 	Flyers en posters worden gedurende het gehele jaar verspreid over het
eiland.

1. Onze vaste bezoekerskern/terugkerende bezoekers
	Als festival hebben we het voordeel dat we een trouwe bezoekerskern
hebben. 63% van ons publiek heeft het festival meerdere keren bezocht.
Via publieksonderzoek zijn we goed op de hoogte van hun voorkeuren
en wensen. We beschikken over hun NAW-gegevens en houden ze

• 	Wagenborg Passagiersdiensten besteedt aandacht aan beide festivals
op hun eigen TV-circuit aan boord.
•	Aanbieders van hotels, huisjes en appartementen besteden aandacht
aan de festivals op hun websites.
•	
Kortingsarrangementen worden aangeboden in samenwerking met

rechtstreeks en regelmatig op de hoogte via de post, email, internet en

lokale ondernemers: 20% korting op avondconcerten bij een overnachting

Facebook. De meesten kopen al in een vroeg stadium een festivalticket.

bij Vita Maris (Landal) & 20% korting op midweek passe partout bij

Onze digitale nieuwsbrief gaat naar 6.000 kwalitatieve adressen, en onze

Strandresort Schier.

social media-kanalen hebben in totaal zo’n 3.500 volgers.

• Hannick (concert)reizen biedt festivalarrangementen aan.
• 	Rabobank Noord Oost Friesland biedt zijn klantenkorting (en een gratis

2. Nieuw publiek: eilandbezoekers/toeristen
	Schiermonnikoog ontvangt jaarlijks zo’n 300.000 bezoekers. Deze
bereiken we door aan te haken bij reclame-uitingen die gericht zijn op

huurfiets) aan in combinatie met logies.
• 	We zijn in gesprek met Natuurmonumenten over een van/voor-aanbieding
in ‘Puur Natuur’, een blad voor leden met een oplage van 1 miljoen.

PROJECTPLAN FJT
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“Schiermonnikoog
is een broedplek
voor jong talent.’’
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3. Nieuw publiek: algemeen/landelijk

MEDIA-AANDACHT

• 	Het festival is actief op social media en middels gericht gesponsorde

• De organisatie heeft korte lijntjes lopen met de redacties van Radio4 en

posts bereiken wij een steeds jonger publiek.

Podium Witteman. Jong talenten die naar Schiermonnikoog komen

• 	In samenwerking met ons PR-bureau The Publicity Company verzenden

hebben al meerdere malen een podium gekregen bij radio en tv.

we persberichten naar alle relevante media, zoals maand-, week- en

• 	Diverse festivals en concoursen: finalisten en prijswinnaars van de

dagbladen, en worden diverse arrangementen onder de aandacht

grote concoursen krijgen een recital aangeboden tijdens het FJT. Dat

gebracht bij relevante partijen.

genereert veel ‘free publicity’ dankzij vermeldingen in de pers, op

• 	We brengen bijzondere concerten of nieuwe composities gericht onder
de aandacht bij specifieke muziekrecensenten. We trachten interviews
te arrangeren met de uitvoerenden.

social media en andere uitingen van de betreffende concoursen.
• 	We treden actief in contact met alle conservatoria in Nederland via
digitale prikborden en met flyer- en posterpakketten.
• 	We melden beide festivals aan bij relevante websites als MusicChair
voor masterclasses.
Al met al levert dat een goed resultaat op: na onze laatste editie gaf 32%
van de bezoekers aan voor het eerst het FJT te hebben bezocht. In samenwerking met de Publicity Company investeren we dit najaar wederom in
een marketingcampagne die de bezoekersaantallen van het FJT een
verdere impuls moet geven. Wij zetten in op meer bekendheid van het
festival in het algemeen en gaan het ‘Unique Selling Point’ van het FJT
sterker communiceren: getuige zijn van de ontwikkeling van jong toptalent
met de intimiteit van een uniek eiland.
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Contactgegevens
Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog
Postbus 59
1400 AB Bussum
+31 (0)6 5127 9297
info@schiermonnikoogfestival.nl
schiermonnikoogfestival.nl
		 Schiermonnikoog Festival
		 Festival Jong Talent Schiermonnikoog

ORGANISATIE
Caspar Vos - directeur
Jeroen Reuling - artistieke leiding
Kayleigh Hagen – productie
Nikki Kloosterboer - marketing & communicatie
Vincent Martig - vrijwilligerscoördinatie

COLOFON
Fotografie: Foppe Schut, Juri Hiensch, Rafael Martig
Vormgeving: Eva Selij
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