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SAMENVATTING MUZIEK IN CIJFERS

De betekenis van muziek voor de mens

Muziek speelt een belangrijke rol in het leven van veel mensen. Veel mensen luisteren naar muziek, gaan
naar muziekoptredens en maken zelf muziek.

Wie geven muziek gestalte (in wat zij zelf bedenken, zelf maken en zelf vormgeven)

In Eindhoven musiceert bijna een kwart van de bevolking (23%) boven de 6 jaar, hetgeen neerkomt op
zo’n 47.000 personen; van de Eindhovenaren zingt 13% en 15% bespeelt een muziekinstrument.
Daaronder bevinden zich ook de Eindhovenaren die les volgen voor het bespelen van een instrument
(2,4%) of zingen (1,6%) en de 2.700 leden van verenigingen die met muziek te maken hebben en werden
of worden gesubsidieerd door de gemeente Eindhoven. Landelijk bedraagt het aandeel
amateurmuzikanten 19%.

Amateurmusici (in Nederland) zijn het meest actief in het genre pop/rock (40%), daarna komt klassiek
(28%) gevolgd door wereldmuziek en musical (beide ca 13%).

Een kwart musiceert uitsluitend alleen en 45% musiceert vooral in groepsverband via verenigingen en
informele groepen, de rest combineert dit.

Wat doen mensen op muziekgebied?

In 2015 luisterde gemiddeld bijna twee derde (62%) van alle Nederlanders van 13 jaar of ouder radio of
muziek per dag. Gemiddeld wordt er 4 uur en 20 minuten geluisterd naar radio en eigen muziek.

In totaal bezocht 58% van de Eindhovenaren (van boven de 15 jaar) in 2015 een muziekoptreden.

De omroep is een belangrijk podium voor muziek. De NPO zendt festivals en concerten uit, organiseert
evenementen en laat bekende en nieuwe artiesten zien. In 2014 bereikte de publieke omroep 6,9 miljoen
individuele personen met klassieke muziek en 13,4 miljoen personen met populaire muziek.

Volgens het CBS trokken de professionele podia in 2014 in Nederland met muziekvoorstellingen iets
meer dan 8 miljoen bezoeken en met muziektheatervoorstellingen ruim 2,4 miljoen bezoeken. Daarvan
namen de poppodia van de brancheorganisatie VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals)
in totaal 2,9 miljoen bezoeken en de leden van de Vereniging van Schouwburg- en
Concertgebouwdirecties (VSCD) 5 miljoen aan muziek gerelateerde bezoeken voor hun rekening.

Dit is dan nog exclusief festivalbezoekers. In 2015 werd op basis van een inschatting rekening gehouden
met ruim 26 miljoen muziekfestival bezoekers, waarvan alleen al 14 miljoen bij popfestivals. De 34 VNPF
festivals waren samen goed voor 1,6 miljoen bezoeken in 2014.

Veel mensen gaan ’s ochtends als eerste radio en/of muziek luisteren. Na 18.00 uur neemt radio en
muziek luisteren als activiteit af. Dat dit patroon zo loopt is niet zo verwonderlijk aangezien veel luisteren
gecombineerd gaat met andere bezigheden. Opvallende pieken zijn zichtbaar tijdens de maaltijden.

De combinatie pop en wereld muziek (28%) is voor Eindhovenaren het populairst om te bezoeken. Dance
en klassieke muziek ontlopen elkaar niet veel (15 en 14%) en musical volgt met 12%. Landelijk laat het
SCP een vrijwel identiek beeld zien als in Eindhoven. Overigens blijkt ‘feest met optreden van
muzikanten’, die slechts eenmalig in een landelijk onderzoek door het SCP is voorgelegd, veruit het
populairste muziekbezoek (45%) en dit gold voor alle leeftijdsgroepen.
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Verschillen in de muziekbehoefte en muziekbeleving van onderscheiden groepen

Er is gekeken of er verschillen zijn naar muziekbeleving die samen hangen met bepaalde achtergrond
kenmerken van personen. Die blijken er wel degelijk te zijn. Er springen drie ‘onderscheidende’ vormen
van verschil uit (zie hieronder). Weliswaar zijn ook deze verschillen sterk onderhevig aan allerlei
ontwikkelingen terwijl de verschillen ook afhangen van hoe men bepaalde zaken definieert. Er zijn veel
muziekstromingen en –smaken, de grenzen ertussen zijn diffuus. Maar toch ontstaat dan het volgende
beeld.
Onderscheid naar leeftijd

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat er nog het meest naar de radio wordt geluisterd. Wel liggen de
aandelen ‘eigen muziek en muziekdiensten’ bij de jeugd aanzienlijk hoger dan bij de ouderen.

De aandelen smartphone en laptopgebruik liggen bij alle typen luistergedrag bij de jeugd ver boven het
gemiddelde. Voor de 50 plussers geldt het veel hogere aandeel stereo-installatie voor alle typen en de
middengroep valt vooral op met het aandeel audiostreamer ten behoeve van muziekdiensten (15%).

Het aandeel muziekbeoefenaars is onder kinderen en jongeren het hoogst. Het aandeel bij de
jongvolwassenen ligt wat jager, maar is daarentegen wel nog wat hoger dan de rest van de bevolking
(vanaf 35+). Over het algemeen zingen jongeren wat minder dan dat ze een instrument bespelen, bij
ouderen (65+) geldt het tegenovergestelde hoewel de verschillen daar minder groot zijn..

Het percentage beoefenaars van klassieke muziek loopt op met de leeftijd, pop/rockmuziek is daarentegen veruit favoriet onder jongeren en het minst onder 65+'ers. Bij andere muzieksoorten is het verschil
minder sterk maar ouderen doen vaker dan jongeren aan volksmuziek, koormuziek, opera en operette.

De populariteit van muziekgenre ten aanzien van bezoek verschilt ook sterk naar leeftijd. Voor musical en
jazz/blues zijn de verschillen naar leeftijd niet zo groot. Bij dance/house en pop/wereldmuziek heeft het
jongere publiek duidelijk de overhand. Het tegenovergestelde gaat op voor de wat meer klassieke vormen
- klassieke muziek, kooruitvoeringen en opera/operette - waar de ouderen duidelijk sterker zijn
vertegenwoordigd.
Onderscheid naar opleiding

Hoogopgeleiden musiceren in Eindhoven meer en bespelen vooral wat meer een instrument. Bij
laagopgeleiden, waaronder minder mensen musiceren, is de voorkeur voor zingen wat groter.

Bij een onderscheid van bezoek per genre naar opleidingsniveau zien we dat hoogopgeleiden bij elke
genre het sterkst vertegenwoordigd zijn. Anders gezegd, het bereik van de middengroep was bij alle
genres hoger dan dat van degenen met minder opleiding, en lager dan dat van de hoger opgeleiden. De
grootste verschillen zijn te constateren bij de genres pop/wereldmuziek, dance/house en klassiek. De
verschillen zijn het kleinst bij musicals en kooruitvoeringen en (bij een SCP onderzoek) bij levenslied .
Onderscheid naar inkomensniveau

Naar inkomensniveau zijn de verschillen tussen laag en hoog aanzienlijk kleiner als bij het opleidingsniveau, zowel bij het musiceren als bij het bezoeken, en dit geldt voor de meeste genres. Dit wordt zowel
in Eindhoven als (door het SCP) landelijk geconstateerd. Binnen het reguliere Eindhovense aanbod gaat
dit ook op voor het Brabants Orkest, STRP festival en de Effenaar. Bij het Muziekcentrum Frits Philips,
maar vooral het Parktheater zijn de verschillen naar inkomen onder de Eindhovense bezoekers echter
aanzienlijk (hoe hoger het inkomen hoe hoger het opkomstpercentage).

Enkele verrassende uitzonderingen bij bezoek naar genre zijn (landelijk) nog het hoge aandeel laag
inkomensniveau bij jazz/blues en het hoge aandeel hoogste inkomens bij dance/house.
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Waar wordt muziek gemaakt/beleefd

In spitsuren wordt veel naar muziek geluisterd: als we naar ons werk gaan of op de terugweg zijn, dan
staat de radio en/of muziek aan. Ook blijkt dat tijdens werk veel wordt geluisterd naar radio en muziek.

Er is nog steeds sprake van een dominantie positie van de autoradio (dus onderweg) en de stereoinstallatie (dus thuis) maar ook draagbare apparaten rukken duidelijk op en dit bevestigt dat radio en
muziek luisteren een activiteit is die voor een belangrijk deel ook buitenshuis plaatsvindt.

Bijna 45% van de amateurmusici maakt gebruik van werk-, oefen- of lesruimte buiten de eigen woning,
zoals een verenigingsgebouw, buurthuis, kerk of een centrum voor de kunsten of muziekschool.

Eveneens bijna 45% van de muziek beoefenaars treedt wel eens op voor publiek of laat iets horen via
digitale kanalen. Voor activiteiten die doorgaans individueel en thuis worden beoefend zijn digitale podia
veel belangrijker dan min of meer professionele podiumaccommodaties.

Veruit de meerderheid van de optredende amateurmusici doen dat in buurthuizen, cafés, kerken, scholen,
ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, huiskamers en straathoeken. Klassieke muziek, opera en/of operette
worden vaker uitgevoerd in zalencentra, kerken, buurthuizen en dergelijke evenals in theaters en
concertzalen. Pop, rock en dance/house wordt ook het meest gespeeld in zalencentra, kerken en
buurthuizen maar ten opzichte van de overige muziek vaker ook op digitale podia, festivals en in cafés.
De openbare ruimte is voor beide genres belangrijk.

Met uitzondering van de musical en levenslied geldt dat hoe stedelijker, hoe hoger het aandeel
bezoekers. Relatief het grootst zijn de verschillen, ten gunste van zeer sterke stedelijkheid, voor de
modernere vormen (dance/house en urban/rap/hiphop), wereldmuziek en jazz.

Dance en house muziek wordt het meest frequent bezocht door Eindhovenaren maar dat gebeurt dan
vaak wel buiten de eigen gemeente. In iets minder mate geldt dat ook voor pop en wereldmuziek. Voor de
wat meer klassieke vormen is er relatief wat meer binnen de eigen gemeente te vinden: naast klassieke
muziek gaat dit op voor kooruitvoeringen en opera/operette.

Er bestaat een reguliere sector die uitvoeringen omvat in accommodaties die specifiek voor het
aanbieden van podiumkunsten ingericht zijn en die een regelmatig podiumkunstenaanbod verzorgen. Tot
het reguliere aanbod in Eindhoven behoren (met tussen haakjes het % Eindhovenaren dat hier in 2015
een bezoek bracht): het Parktheater (35%), de Effenaar en Muziekcentrum Frits Philips (beide 23%), het
STRP festival (12%) en het Brabants orkest (4%). De totale aantallen bezoeken liggen uiteraard hoger .
In 2014 telde de Effenaar 136.000 bezoeken en Muziekcentrum Frits Philips 146.000. In 2013 trok het
Parktheater in totaal bijna 242.000 bezoeken, waarvan circa 17% muziek gerelateerd.

Over de niet reguliere sector ontbreekt het nog grotendeels aan gegevens maar ervaringen in Groningen
en Utrecht wijzen op een niet onaanzienlijk aandeel in muziekaanbod. Daarbij gaat het dus om de bij het
vijfde bolletje aangegeven locaties waar met name dus de amateurmusici aangeven op te treden.

De behoefte van mensen ten aanzien van muziek

Muziekbeoefening kost tijd. Gemiddeld besteden amateurmusici 5 à 6 uur per week aan hun hobby. Een
kwart besteed dagelijks tijd aan musiceren, maar voor de meesten (bijna de helft) is het een wekelijks
aangelegenheid. De rest musiceert in een wat lagere frequentie.

Muziekbeoefening kost geld. Onkosten die gemaakt worden kunnen betrekking hebben op contributie
voor een vereniging, les en cursusgelden maar ook bijvoorbeeld reiskosten, vergoedingen voor het
gebruik van instrumenten of de huur aan oefenruimte. Ook deze onkosten vertonen een grote variëteit,
getuige onderstaand overzicht. Bij de meesten blijven de onkosten onder de 50 euro per maand. 12%
besteedt maandelijks tussen de 50 en 100 euro, bij 8% variëren de onkosten tussen 100 en 200 euro en
bij 10% liggen de maandelijkse onkosten boven de 200 euro.

Van de muzikanten die gebruik maken of maakten van werk-, oefen- of lesruimte buiten de deur, die
oefenen of studeren met docenten en deskundige begeleiding of die wel eens optreden is een groot deel
tevreden of heeft daar geen mening over. Landelijk geldt dat 7% van de musici vindt dat er te weinig
werkruimte beschikbaar is, 8% beoordeelt de les- of begeleidingsmogelijkheden als te weinig en 8% vindt
dat er te weinig podia beschikbaar zijn. Hoe dat precies voor Eindhoven uitvalt is onbekend
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Kan iedereen in Eindhoven en omgeving muziek gebruiken / beleven / consumeren op de manier zoals
hij / zij dat wil?

Of iedereen in Eindhoven en omgeving muziek gebruiken / beleven / consumeren op de manier zoals hij /
zij dat wil is een lastige vraag, en zal dat ook wel blijven. Maar het in beeld brengen van het niet-reguliere
deel van muziek kan hierbij zeker helpen. Wat live muziekuitvoeringen betreft is er naast de reguliere
sector (in accommodaties die specifiek voor het aanbieden van podiumkunsten ingericht zijn ) een
omvangrijke non-reguliere sector (buurthuizen, cafés, straathoeken ) die veel minder in beeld is maar wel
zeer omvangrijk. Over deze non-reguliere muzieksector zijn amper gegevens beschikbaar hoewel de big
data studie ten behoeve van de muziek beleving in Eindhoven al wel enige aanwijzingen geeft via
facebook signalen. Ook blijkt daaruit nog eens de sterk regionale functie van het reguliere Eindhovense
aanbod.

Technologische factoren die invloed hebben op muziek

Muziekluisteren hangt voor een deel af van wat allemaal beschikbaar is. Met de komst van steeds betere
draagbare luisterapparatuur is radio en muziek luisteren steeds meer een activiteit die voor een belangrijk
deel buitenshuis plaatsvindt.

In het begin van de eeuw was de culturele opvatting rond het internet van openheid en gratis erg sterk en
achtte experts verdienmodellen die mensen lieten betalen voor digitale muziek kansloos. Dat is inmiddels
gewijzigd, men is wel degelijk bereid om te betalen voor digitale muziek. Met streamen gaat dit nog een
stapje verder, namelijk van het betalen voor bezit van digitale muziek naar het betalen voor toegang tot
muziek. Dit betekent wel dat andere partijen, zoals iTunes en Spotify, de distributie in handen krijgen in
plaats van de (traditionele) muziekindustrie.

De muziekdiensten, waarvan Spotify veruit de grootste is, worden vooral door de laptop, smartphone en
desktop gebruikt. In het eerste kwartaal van 2016 gebruikte in Nederland 37% van de mensen Spotify
(21% gratis, 7% via de breedband- of mobiele aanbieder en 9% betaalt). Spotify werd in Nederland in
2010 geïntroduceerd
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INLEIDING
Iedereen heeft iets met muziek
Cultuur is belangrijk voor het welzijn en de welvaart in Eindhoven. Cultuur zorgt voor een prettige
leefomgeving, verbinding van de mensen, voor inspiratie en ondersteuning van de banenmotor. Met cultuur
wordt de stad aantrekkelijker voor bedrijven en bezoekers, krijgen mensen de kans om zich te ontwikkelen, te
ontspannen en elkaar te ontmoeten. Muziek is een belangrijke culturele drager.
Maar, welke betekenis heeft muziek nu precies voor de mens, welke rol speelt muziek? Wat doen mensen op
muziekgebied? Hoe geven mensen muziek gestalte in wat zij zelf bedenken, zelf maken en zelf vormgeven?
Waar wordt muziek gemaakt/beleefd? Waaraan hebben mensen ten aanzien van muziek behoefte? Welke
(technologische) factoren hebben invloed op muziek en muziekbeleving? Kan iedereen in Eindhoven en
omgeving muziek gebruiken / beleven / consumeren op de manier zoals hij / zij dat wil? Is daarbij onderscheid
te maken tussen verschillende groepen (jongeren, ouderen, mensen met een andere achtergrond,
arbeidsmigranten, expats)? Welke rol speelt muziek binnen de denklijnen van ‘healthy urban living’/ de slimme
gezonde stad en/of hoe kunnen we (muziek)cultuur een plek geven in deze andere manier van denken?
Welke rol moet de gemeente spelen in het culturele (muziek-)veld? Moeten we onze rol en ondersteuning
wijzigen? Allemaal vragen die opdoemen als we serieus gaan nadenken over muziek in Eindhoven.

Onderzoeksopzet
Gesprekken met meerdere spelers in het cultuurveld hebben tot de constatering geleid dat er nog maar in
beperkte mate gegevens bekend zijn om antwoord te geven op bovenstaande vragen zodat er grote behoefte
is aan meer en breder inzicht. Die zoektocht is geen eenvoudige, het zal nauwelijks mogelijk zijn alle aspecten
van de vele aspecten van muziek in één onderzoek of één rapport aan bod te laten komen; muziek is
simpelweg te veelomvattend.
De vorming van het totaalbeeld van de vraagzijde van muziek pakken we op door vooral op zoek te gaan naar
nieuwe manieren (‘design thinking’). Dit betekent dat we naast de bekende methoden ook nieuwe
onderzoekspaden bewandelen en daarmee experimenteren. Feitelijk kunnen we dit als een puzzel
beschouwen, waarbij we al wel een aantal puzzelstukken in handen hebben, waarbij er echter ook nog
ontbreken en waarvan zelfs het ‘voorbeeldplaatje’ ontbreekt. De wandeltocht is als eerste gestart met bronnen
en informatie die al wel bekend zijn maar nog niet zijn toegespitst op de vraagkant van muziek en de
Eindhovense situatie. De studie die u nu aan het lezen bent is één daarvan. We ontdekken ook of de wereld
van Big Data ons kan voorzien van nieuwe informatiebronnen. En experts laten ons zien wat de toekomst van
muziek ons brengt. Niet alleen de huidige vernieuwende ontwikkelingen in muziekbeleving komen daarbij aan
bod, maar ook en vooral welke ontwikkelingen zijn daarbij te verwachten.
In deze studie wordt nader ingegaan op de in omloop zijnde cijfers over muziek, zowel van de aanbodzijde als
de vraagzijde. Bij de vraagzijde gaat het er dan om in welke mate mensen zelf musiceren, mensen
muziekoptredens bezoeken en luisteren naar muziek. Ten aanzien van het aanbod gaat het dan om hoe
muziek wordt aangeboden.
Eerst wordt ingegaan op het luisteren naar radio en eigen muziek. Dit geldt voor geheel Nederland en wordt
vooral gedaan aan de hand van ‘Media: Tijd 2015’ waarin het lezen, luisteren, kijken, surfen, gamen en
communiceren van de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder in kaart is gebracht, op basis van in eind
2015 uitgevoerd mediatijdsbestedingsonderzoek. Dit is de tweede meting want ook over 2013 is dit gedaan en
hiervan zijn resultaten gepubliceerd in ‘Media: Tijd 2014’. In het door het Sociaal Cultureel Planbureau
uitgebrachte rapport ‘Media tijd in beeld’ is een gedetailleerd beeld gepresenteerd van het mediagebruik in
2013.
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Daarnaast is nog het Audio Distributie Onderzoek van stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO),
uitgevoerd door GFK in 2015 geraadpleegd waarin het gebruik van apparaten voor zowel het luisteren naar
radio als naar eigen muziek en muziekdiensten inzichtelijk is gemaakt. Aangezien dit onderzoek deels ook in
2009, 2011 en 2013 is gedaan geeft dit tevens inzichten in trends in het gebruik van audio.
Vervolgens wordt ingegaan op mensen die zelf muziek maken. Eerst via de Eindhovense inwonersenquête en
enkele andere Eindhovense bronnen voor wat betreft Eindhoven en aan de hand van de landelijke Monitor
Amateurkunst met gegevens over 2015 voor geheel Nederland.
Dan zal nader worden ingegaan op het bijwonen van muziekoptredens. Samen met het musiceren vormt dit
het muzikale aandeel van cultuurparticipatie omdat het ook hierbij meestal om actief luisteren gaat (en dit dus
niet in combinatie gaat met andere activiteiten zoals wel vaak gebeurt bij radio luisteren). Eerst weer via de
Eindhovense inwonersenquête en wat andere Eindhovense bronnen voor wat betreft Eindhoven en
vervolgens aan de hand van gegevens van het SCP met gegevens voor geheel Nederland.
Tot slot zullen nog de registratiegegevens van een aantal Eindhovense aanbieders, alsmede die van de
verenigingen waar zij bij zijn aangesloten, voor het landelijke beeld, worden getoond.
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LUISTEREN NAAR RADIO EN EIGEN MUZIEK
In 2015 luisterde gemiddeld bijna twee derde (62%) van alle Nederlanders van 13 jaar of ouder radio of
muziek op een doorsneedag. Doorberekend voor Eindhoven gaat het dan om bijna 120.000 Eindhovenaren
die gemiddeld 4 uur en 20 minuten luisteren naar de radio en muziek. Dit aandeel ligt iets lager dan in 2013
(65%), qua tijdsbesteding is er nauwelijks verschil. Verrekend over de totale populatie, de gemiddelde
tijdsbesteding per inwoner, ligt deze tijdsduur uiteraard wat korter met 2 uur en 40 minuten.
Dit luisteren is in het hier aangehaalde mediatijdsbestedingsonderzoek als volgt beschouwd.

Verdeeld over de totale populatie valt op dat er nauwelijks verschil is naar geslacht en opleidingsniveau.
De aandelen naar leeftijd verschillen iets meer maar ook nog steeds gering. Onder de jongste groep, jonger
dan 20 jaar, luistert 59%, onder 65 plussers luistert 67%, de rest zit daar tussen in.

verdeling % mensen dat luistert naar leeftijd
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Wanneer en hoe wordt geluisterd
In onderstaande grafiek is te zien op welke momenten van de dag vooral wordt geluisterd. Men kan zowel live
via de klassieke Fm tuner als uitgesteld naar de radio luisteren, online via websites en apps of digitaal (Digital
Audio Broadcasting). Elke lijn laat zien hoeveel personen (in %) op welke manier luisteren.
Dat blijkt vooral nog steeds live radio te zijn. Veel mensen gaan ’s ochtends als eerste radio en/of muziek
luisteren. Na 18.00 uur neemt radio en muziek luisteren als activiteit af.
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‘

Dat dit patroon zo loopt is niet zo verwonderlijk aangezien veel luisteren gecombineerd gaat met andere
bezigheden. Opvallende pieken zijn zichtbaar tijdens de maaltijden. Rond 8 uur, 13 uur en 18 uur blijkt steeds
een aanzienlijk deel van de luistertijd te worden gecombineerd met eten als activiteit.
Ook de spitsuren laten een verhoging in multitasking zien: als we naar ons werk gaan of op de terugweg zijn,
dan staat de radio en/of muziek aan. Uiteraard zien we hier ook terug dat werk een groot aandeel heeft in
multitasking bij het luisteren naar radio en muziek.

Het tijdpatroon is ten opzichte van 2013 niet sterk gewijzigd en dat geldt ook voor de combinatie van luisteren
met andere activiteiten.
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Waarmee wordt geluisterd
Er worden veel verschillende apparaten gebruikt bij het luisteren. Er is nog steeds sprake is van een
dominantie positie van de autoradio en de stereo-installatie maar ten opzichte van 2009 is er een dalende
trend zichtbaar. Dat geldt ook voor wekker- en draagbare en badkamerradio.
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De desktopcomputer wordt ook door minder mensen gebruikt maar dat wordt gecompenseerd door de nog
niet zo lang in omloop zijnde tablet. Nieuw is ook de audiostreamer.
Draagbare apparaten rukken duidelijk op en dit maakt dat radio en muziek luisteren een activiteit is die voor
een belangrijk deel ook buitenshuis plaatsvindt.

De wijze van luisteren
Het gebruik van apparaten varieert sterk per leeftijd en hangt af van of wordt bepaald door de wijze van
luisteren. Naar geslacht is er nauwelijks onderscheid maar per leeftijdsgroep wel. Voor alle drie de
onderscheiden leeftijdsgroepen geldt dat er nog het meest naar de radio wordt geluisterd. Wel valt op dat de
aandelen eigen muziek en muziekdiensten bij de jeugd aanzienlijk hoger liggen dan bij de ouderen.

luistergedrag naar leeftijd
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Daar waar je naar luistert, hangt nauw samen met het apparaat wat je gebruikt.
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De muziekdiensten worden vooral door de laptop, smartphone en desktop gebruikt. Voor eigen muziek
worden vooral de stereo-installatie, smartphone, laptop en desktop maar ook nog mediaspeler gebruikt. En dit
varieert dan ook nog sterk naar leeftijd. Zo liggen de aandelen smartphone en laptopgebruik bij alle typen
luistergedrag bij de jeugd nog ver boven het gemiddelde. Voor de 50 plussers geldt het veel hogere aandeel
stereo-installatie voor alle typen en de middengroep valt vooral op met de audiostreamer, 15% van deze
leeftijdsgroep gebruikt dit voor de muziekdiensten.

Digitale opmars
Digitaal en mobiel luisteren neemt sterk toe
Luisteren via internet is wijdverspreid in Nederland. Volgens het nationaal luisteronderzoek maakten 35% van
de Nederlanders in 2015 gebruik van een online muziekdienst waarvan Spotify veruit het meest werd gebruikt
(32%). Het SCP kwam met een zelfde schatting.
In het eerste kwartaal van 2016 gebruikte in Nederland 37% van de mensen Spotify: 21% gratis, 7% krijgt een
premium-abonnement via de breedband- of mobiele aanbieder en 9% betaalt voor het gebruik van Spotify, zo
blijkt uit cijfers van het Telecompaper Consumer Panel1.
Hoe dan ook het gaat snel met online muziekdiensten en vooral Spotify want volgens het nationaal
luisteronderzoek maakten in 2013 nog 20% en in 2011 nog 6% hier gebruik van. Spotify werd in Nederland in
2010 geïntroduceerd.
Ook uit financiële gegevens blijkt opkomst digitale muziekmarkt
De doorbraak van online dienstverlening was overigens ook al af te leiden uit het feit dat Buma/Stemra in de
2
categorie online afgelopen jaar 8,8 miljoen euro incasseerde . Een stijging van meer dan vijftig procent ten
opzichte van 2013, toen de organisatie nog 5,7 miljoen euro incasseerde. Ook de omzetcijfers van de
Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers (NVPI), de
branchevereniging van de entertainmentindustrie die het gros vertegenwoordigt van de Nederlandse
muziekmaatschappijen, uitgevers van audiovisuele content op digitale media en online en uitgevers van
games en andere interactieve software, wijzen op de groeiende lijn van de streaming diensten. Volgens de
NVPI is de omzet van streaming in 2015, met inkomsten uit abonnementen en de inkomsten uit advertenties,
met 33% toegenomen. Ondanks dat de markt uit downloads daalde met ruim 20% passeerde in 2015 dan ook
voor het eerst de digitale markt (52%) de fysieke markt (48%).
Meer gebruik digitalisering
De opkomst van online muziek staat niet op zich zelf. Het aandeel internetgebruikers dat dagelijks of bijna
iedere dag online gaat was tussen 2006 en 2011 al toegenomen van 68% naar 86%. Bij dat gebruik was
mobiele apparatuur ook al sterk in opmars. Het gebruik van de laptop steeg in deze zelfde periode van 32%
naar 74% en die van de smartphone van 12% naar 50%.
Anders denken over digitale muziek
Ten opzichte van 15 jaar geleden heeft een flinke cultuurverandering plaats gevonden met betrekking tot hoe
we denken over digitale muziek. In het begin van de eeuw was de culturele opvatting rond het internet van
openheid en gratis erg sterk en achtte experts verdienmodellen die mensen lieten betalen voor digitale muziek
kansloos. Dat is inmiddels gewijzigd, men is wel degelijk bereid om te betalen voor digitale muziek. Met
streamen gaat dit nog een stapje verder, namelijk van het betalen voor bezit van digitale muziek naar het
betalen voor toegang tot muziek. Kortom muziekbestanden hoeft men niet meer fysiek te bezitten, men
neemt genoegen met overal en altijd toegang tot muziekbestanden, via goede internetverbindingen, op de
servers van streamingsdiensten.

1

http://www.telecompaper.com/nieuws/spotify-bijna-100-mln-gebruikers-in-ruim-59-landen--1142622
De muziekindustrie maakt onderscheid tussen nieuwe vormen van digitale verspreiding (downloads/streaming) en fysieke
geluidsdragers (compact disk’s en vinyl) om de huidige ontwikkelingen binnen de branche te duiden. Hoewel CD’s strikt
genomen ook digitaal zijn worden ze dus toch tot fysiek gerekend.
2
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Hoewel de muziekindustrie dus weer wat verbetert is er wel iets gewijzigd want het is niet meer de muziekindustrie zelf die de distributie in handen heeft. Ze is nu afhankelijk van derde partijen zoals iTunes en Spotify.
Wijzigingen in medialandschap
De opmars van internet zorgde ook voor veel verandering in het medialandschap die volgde op eerdere
veranderingen. In het laatste kwart van de twintigste eeuw was het zendtijdvolume door de uitbreiding van het
televisie- en radioaanbod met commerciële zenders al fors vergroot. De eerste gevolgen van de digitalisering
waren de komst van audio-cd’s en cd-rom’s. De echt radicale verandering kwam toen het world wide web in
1993 het internet voor brede lagen van de bevolking toegankelijk maakte. Toch zou het nog bijna tien jaar
duren voordat een meerderheid van de Nederlandse bevolking online was. Informatie zoeken en e-mailen
waren aanvankelijk de triggers om internet te gaan gebruiken maar naarmate het bereik van internet groeide,
werd het voor mediapartijen aantrekkelijk om media, waaronder dus muziek, digitaal aan te bieden. Alle oude
media kregen een digitale vorm en de recente opkomst van mobiele dragers als smartphones en tablets en de
toegang tot online aanbod via apps zorgen wederom voor een transformatie in de manier waarop mensen in
staat werden gesteld om te luisteren naar muziek. Ondanks aanzienlijke veranderingen in het medialandschap
bleef het totale tijdsbudget voor mediagebruik in de vrije tijd constant. Het luisteren naar de radio en naar
geluidsdragers (meestal muziek) werd in oude SCP studies overigens sterk onder gewaardeerd omdat men
alleen het luisteren als hoofdactiviteit meenam. Aangezien, zoals hiervoor al aangetoond, vaak geluisterd
wordt tijdens andere activiteiten is dat niet terecht.

Media-aanbod op het terrein van muziek
De landelijke en regionale publieke omroepen hebben volgens de Mediawet de taak om media-aanbod op het
terrein van cultuur, en dus muziek, aan te bieden. In het Concessiebeleidsplan 2016-2020 is te lezen dat dit
media-aanbod een breed en divers publiek moet bereiken: “De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wil het
publiek kennis laten maken met bekende en minder bekende kunstvormen en zoveel mogelijk mensen in
aanraking brengen met zowel populaire cultuur als highbrow-kunstuitingen.”
De omroep is daarmee een belangrijk podium voor muziek. De NPO zendt festivals en concerten uit,
organiseert evenementen en laat bekende en nieuwe artiesten zien. Ook andere programma’s (zoals
talkshows) besteden regelmatig aandacht aan muziek. De NPO heeft daarbij veel relaties met culturele
organisaties. Zo werkt Radio 4 samen met verschillende zalen bij live concertseries zoals het AVROTROS
Vrijdagconcert in het Utrechtse TivoliVredenburg, de NTR ZaterdagMatinee in het Amsterdamse
Concertgebouw en met diverse festivals, zoals het Delft Chamber Music Festival. Via internet zijn concerten
live en on demand te beluisteren.
Kijkcijfers muziek
De Stichting Kijkonderzoek (SKO) houdt de kijkcijfers bij van individuele programma’s van zowel publieke als
commerciële zenders en rapporteert daarover dagelijks. In Cultuur in Beeld 2015 was te lezen dat in 2014 de
publieke omroep 6,9 miljoen individuele personen bereikte met klassieke muziek op televisie, met in totaal 83
uitzendingen. Gemiddeld keken zij 2,5 keer per jaar naar een (deel van een) programma met klassieke
muziek. Het bereik van programma’s liep zeer uiteen. Zo trokken uitzendingen van André Rieu vaak meer dan
een miljoen kijkers, en de uitzendingen van de Matthäus-Passion rond de 100.000 kijkers. Tussen 2009 en
2014 was sprake van ongeveer een halvering van het aantal programma’s gewijd aan klassieke muziek en
een terugloop van het bereik met 30%. Populaire muziek kende met 13,4 miljoen personen in 2014 een groter
bereik dan klassieke muziek, maar het aanbod is dan ook meer dan tien maal groter met 840 uitzendingen in
dat jaar. In dit genre was tussen 2009 en 2014 een afname te zien van het aantal uitzendingen met ongeveer
een vijfde, maar slechts een geringe terugloop van het bereik.
In 2015 keek de Nederlander gemiddeld 190 minuten per dag televisie, waarvan 1,5% naar het genre muziek.
Dit is tien minuten minder dan in 2014 toen gemiddeld 200 minuten per dag werd gekeken, waarvan 1,4%
naar muziek. Het muziekaanbod varieert per zender.
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In 2015 behaalde MTV het hoogste aandeel met 13%. Maar de NPO zenders besteden gemiddeld ook nog
3%.

aandeel kijktijd muziek in % per dag per zender
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Populariteit radiozenders
Periodiek worden, via het Nationaal Luister Onderzoek (NLO), radio luistercijfers gemeten en bekend
gemaakt. Deze cijfers worden telkens per twee maanden vastgesteld en zijn gebaseerd op een landelijk
representatieve steekproef van rond de 8.000 respondenten van 10 jaar en ouder. Hieronder staan de
luistercijfers over de periode januari/februari 2014 tot en met januari/februari 2016. De gemiddelde luistertijd
bedroeg circa 3 uur per dag, gerekend over de totale populatie.
In januari/februari 2014 waren er in totaal 13,5 miljoen luisteraars en Radio 538 had met 3,5 miljoen mensen
de meeste luisteraars. Twee jaar later zijn dat er 13,4 miljoen en is Radio 538 nog steeds de zender met de
meeste luisteraars.
Over het algemeen is te zien dat er in de winter in totaal wat meer luisteraars zijn dan in de zomer en dat
zelfde patroon laat de meest beluisterde zender zien, evenals NPO Radio 2 en Sky Radio maar bijvoorbeeld
ook Classic FM en NPO Radio 4. Maar het kan ook anders. Zo laat NPO 3 FM een daling zien terwijl bij Qmusic en Radio 10 het aantal luisteraars toeneemt. NPO Radio 6 Soul en Jazz is zelfs helemaal gestopt per 1
januari van 2016, vanwege te weinig draagkracht, en is omgevormd tot het subkanaal NPO Soul & Jazz.
Toch is het radiopubliek wel behoorlijk verdeeld over de verschillende stations. Het grootste marktaandeel
wordt behaald door Radio 538 met 12%. Daaronder zijn er nog met een aandeel tussen de 9 en 10%, hoewel
ONR feitelijk een verzameling van regionale zenders is waaronder ook Omroep Brabant.
Overigens is E Power ook een verzameling van regionale zenders waaronder het in Eindhoven te beluisteren
Radio 8 FM Zuid Nederland (met Classic Hits Party’s) en Puur NL terwijl ook Arrow Classic Rock hier deel van
uitmaakt.
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radio weekbereik 10+ jaar (x 1.000 personen)
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Combinatie van meerdere regionale zenders, zie www.nationaalluisteronderzoek.nl
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MUSICEREN
Musiceren in Eindhoven
In Eindhoven musiceert 23% van de bevolking boven de 6 jaar (ca 47.000): 13% van de Eindhovenaren zingt
3
en 15% van de Eindhovenaren bespeelt een muziekinstrument . Het aandeel muziekbeoefenaars is onder
kinderen en jongeren het hoogst. Het aandeel bij de jongvolwassenen ligt wat jager, maar is daarentegen wel
nog wat hoger dan de rest van de bevolking (vanaf 35+). Over het algemeen zingen jongeren wat minder dan
dat ze een instrument bespelen, bij ouderen (65+) geldt het tegenovergestelde hoewel de verschillen daar
minder groot zijn. Verschil naar geslacht is er nauwelijks.

Musiceren in Eindhoven naar leeftijd
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Vooral bij zingen blijkt overigens wel weer dat culturele stigma waar al eerder melding van werd gemaakt.
Feitelijk zingt bijna iedereen, is het niet in een stadion, op een bruiloft of bij een kerstmis, dan is het wel thuis
bij een verjaardag of onder de douche. Maar blijkbaar geldt voor ons dat zingen alleen als zodanig wordt
onderscheiden wanneer er wordt opgetreden als zanger of zangeres, als men in een koor zit of zangles heeft
(gehad).

3

Omdat er mensen zijn die zingen en een instrument bespelen combineren valt de som hoger uit uit dan 20%.
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Hoogopgeleiden musiceren in Eindhoven meer en bespelen vooral wat meer een instrument.
Bij laagopgeleiden, waaronder minder mensen musiceren, is de voorkeur voor zingen wat groter.

musiceren in Eindhoven naar opleidingsniveau
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Muziekles en georganiseerd musiceren in Eindhoven
Muziekles
In Eindhoven is tijdens de laatste inwonersenquête (van 2015) de vraag gesteld hoeveel mensen muziekles
hadden. Het bleek dat 2,4% van de Eindhovenaren les volgen voor het bespelen van een instrument en 1,6%
zangles volgt. Dit komt neer op naar schatting 4.400 en 3.000 Eindhovenaren, waarvan dus een deel overlap
zit omdat er mensen zijn die beide doen.
Het lijkt dat Het Centrum voor Kunsten met 4.000 individuele muziekschoolcursussen, plus nog 260 cursisten
van de musicalschool, hier dan al aardig in voorzag in 2014. Helaas worden cursisten die elders hun heil
zoeken niet geregistreerd en zijn daar dus ook geen vergelijkbare cijfers over bekend.
Georganiseerd musiceren in Eindhoven
In de vrije tijd musiceren (of dit leren) kan alleen gebeuren maar vaak ook samen met anderen. Dat blijkt
onder andere ook uit de landelijke amateurmonitor. Van de informele groepen zijn in Eindhoven weinig cijfers
bekend. Wel is bekend welke verenigingen die met muziek te maken hebben werden of worden gesubsidieerd
door de gemeente Eindhoven en hoeveel leden zij hadden. In totaal ging het in 2014 om 73 verenigingen die
gezamenlijk zo´n 2.700 leden hadden. In de afgelopen jaren is het aantal leden nauwelijks gewijzigd.

gesubsidieerde verenigingen in 2014 in Eindhoven
vocale ensembles
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instrumentale ensembles
audiovisuele kunst
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Landelijke cijfers over amateurkunst
In 2015 deden volgens de Monitor Amateurkunst veel mensen in hun vrije tijd aan muziek, namelijk 19% van
de Nederlandse bevolking van zes jaar en ouder. Het gaat om de periode van april 2015 en de daaraan
voorafgaande 12 maanden. Hierbij wordt niet, zoals dat in de Eindhovens inwoners enquête wel wordt
gedaan, nog onderscheid gemaakt tussen zingen of een instrument bespelen.
Ook uit deze monitor blijkt weer dat het aandeel muziekbeoefenaars tamelijk hoog is onder kinderen en
jongeren en een stuk lager onder de volwassen en wat oudere beoefenaars. Verschil naar geslacht is er ook,
evenals in Eindhoven al werd geconstateerd, nauwelijks.

amateurmusici in Nederland naar leeftijd
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Over de wat langere periode bezien is er overigens niet veel veranderd in het aandeel amateurmusici.
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Muziekvoorkeuren onder amateurmusici
Onder de musici is gevraagd in welke genre zij actief zijn. Zij konden daar meerdere genres voor aangeven.
Het gaat dan om de volgende verdeling.

amateurmusici in Nederland per genre
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Uiteraard variëren de muziekvoorkeuren sterk naar leeftijd. Klassieke muziek en pop/rockmuziek hebben een
duidelijk verschillend profiel: het percentage beoefenaars van klassieke muziek loopt op met de leeftijd,
pop/rockmuziek is daarentegen veruit favoriet onder jongeren en het minst onder 65+'ers. Bij andere
muzieksoorten is het verschil minder sterk: ouderen zingen ook vaker dan jongeren in een shanty-koor of
doen aan volksmuziek, opera en operette.
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Tijdsbesteding en onkosten voor amateurmusici
Muziekbeoefening kost geld en tijd. Gemiddeld besteden amateurmusici 5 à 6 uur per week aan hun hobby.
Dat dit echter van persoon tot persoon sterk varieert blijkt wel uit het volgende overzicht. Een kwart besteed
dagelijks tijd aan musiceren, maar voor de meesten (bijna de helft) is het een wekelijks aangelegenheid. De
rest musiceert in een wat lagere frequentie.

patroon van tijdsbesteding onder amateurmusici
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Onkosten die gemaakt worden kunnen betrekking hebben op contributie voor een vereniging, les en
cursusgelden maar ook bijvoorbeeld reiskosten, vergoedingen voor het gebruik van instrumenten of de huur
aan oefenruimte. Ook deze onkosten vertonen een grote variëteit, getuige onderstaand overzicht.

uitgaven per maand bij amateurmusici
nihil
1-50 euro
51-100 euro
101-200 euro
>200 euro
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Bij de meesten blijven de onkosten onder de 50 euro per maand.
12% besteedt maandelijks tussen de 50 en 100 euro, bij 8% variëren de onkosten tussen 100 en 200 euro en
bij 10% liggen de maandelijkse onkosten boven de 200 euro.
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Samen of alleen musiceren
In de vrije tijd musiceren (of dit leren) is wordt door velen alleen gedaan maar ook dikwijls samen met
anderen.

alleen musiceren of met andere amateurmusici
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Het verschil tussen individuele en gezamenlijke activiteiten komt naar voren in het lidmaatschap van
verenigingen en informele groepen. Verenigingen bieden niet alleen toegang tot fysieke ruimte om te oefenen
en te repeteren. Veel musici die geregeld onder deskundige begeleiding oefenen en repeteren vinden die
begeleiding bij de vereniging of club waar ze lid van zijn. Anderen regelen individueel of met de groep waar ze
in zitten begeleiding of noemen het centrum voor de kunsten of de muziekschool.
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Waar wordt gemusiceerd
Afhankelijk van de soort instrumenten en type muziek hebben musici verschillende voorzieningen nodig:
fysieke ruimte om iets te kunnen maken of doen, podia om met het publiek te delen wat ze doen of maken.
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Bijna 45% van de musici maakt gebruik van werk-, oefen- of lesruimte buiten de eigen woning, zoals een
verenigingsgebouw, buurthuis, kerk of een centrum voor de kunsten of muziekschool.

waar elders musiceren, indien niet thuis
kerkgebouw
vereningsgebouw
Centrum vd kunsten of muziekschool
buurthuis
ruimte bij woning van ander
cafe
theater/concertgebouw
sportaccomodatie
andere ruimte
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Van de muzikanten die gebruik maken of maakten van werk-, oefen- of lesruimte buiten de deur, die oefenen
of studeren met docenten en deskundige begeleiding of die wel eens optreden is een groot deel tevreden of
heeft daar geen mening over. Niet meer dan 7 à 9% vindt dat er onvoldoende geschikte voorzieningen in de
omgeving zijn; 7% van de musici vindt dat er te weinig werkruimte beschikbaar is, 8% beoordeelt de les- of
begeleidingsmogelijkheden als te weinig en eveneens 8% vindt dat er te weinig podia beschikbaar zijn.
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Muzikale optredens door amateurmusici
Bijna 45% van de musici beoefenaars treedt wel eens op voor publiek of laat iets horen via digitale kanalen.
Voor activiteiten die doorgaans individueel en thuis worden beoefend zijn digitale podia veel belangrijker dan
min of meer professionele podiumaccommodaties.
Hieronder gaat het om aandelen van de musici die optreden, waarbij ze wel meerdere locaties konden
aangeven. Er is een overzicht voor muziek in het algemeen, maar tevens een onderscheid naar enerzijds
Een combinatie van klassiek, opera en operette en anderzijds een optelsom van pop, rock en dance/house.
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In ‘Muziekvisie: veranderingen in de muziek’ werd al gewezen op het bestaan van een reguliere sector die
uitvoeringen omvat in accommodaties die specifiek voor het aanbieden van podiumkunsten ingericht zijn en
die een regelmatig podiumkunstenaanbod verzorgen (het theater en concertgebouw, vooral verenigd in de
Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF)) maar tevens die van een niet-reguliere sector die
veelal buiten beeld blijft (Bisschop Boele, Musicscape Groningen – Live! (2010) en Philomeen Lelieveldt (e.a.)
Musicscape Utrecht Live!, (2013)). Hier wordt dat dus daadwerkelijk genoemd en het blijkt dus dat veruit de
meerderheid van de amateurmusici daadwerkelijk in buurthuizen, cafés, kerken, scholen, ziekenhuizen,
verzorgingstehuizen, huiskamers en straathoeken optreden.
Klassieke muziek, opera en/of operette worden vaker uitgevoerd in zalencentra, kerken, buurthuizen en
dergelijke evenals in theaters en concertzalen.
Pop, rock en dance/house wordt ook het meest gespeeld in zalencentra, kerken en buurthuizen maar ten
opzichte van de overige muziek vaker ook op digitale podia, festivals en in cafés.
De openbare ruimte is voor beide genres belangrijk.
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BEZOEK AAN MUZIEKVOORSTELLINGEN
Bezoek aan muziekvoorstellingen door Eindhovenaren
De diversiteit aan muziekuitingen is groot. Naast het aanbod van gesubsidieerde muziekvoorzieningen, vinden
er vele muzikale activiteiten plaats, vaak ook in een informelere sfeer, op uiteenlopende locaties.
Jaarlijks wordt in de Eindhovense inwonersenquête gevraagd of men bepaalde, voorgesorteerde typen
muziek in de afgelopen twaalf maanden eens of vaker heeft bezocht. Men kon dan meerdere zaken
aangeven. Het blijkt dan dat het pop en wereld muziek het populairst zijn.
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De populariteit van muziek verschilt zeer sterk naar leeftijd. Voor musical en jazz/blues zijn de verschillen naar
leeftijd niet zo groot. Bij dance/house en pop/wereldmuziek heeft het jongere publiek duidelijk de overhand.
Het tegenovergestelde gaat op voor de wat meer klassieke vormen - klassieke muziek, kooruitv0eringen en
opera/operette - waar de ouderen duidelijk sterker zijn vertegenwoordigd.
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Bij een onderscheid van bezoek per genre naar opleidingsniveau zien we dat hoogopgeleiden bij elke genre
het sterkst vertegenwoordigd zijn. De grootste verschillen met vooral de laagopgeleiden zien we bij
pop/wereldmuziek, dance/house en klassiek. De verschillen zijn het kleinst bij musicals en kooruitvoeringen.
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Naar inkomensniveau zijn de verschillen tussen laag en hoog aanzienlijk kleiner als bij het opleidingsniveau
en dit gaat op bij de meeste genres. Enkele verrassende scores zijn het hoge aandeel laag inkomensniveau
bij jazz/blues en het hoge aandeel hoogste inkomens bij dance/house.
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De bezoekfrequentie van Eindhovenaren
Dance en house muziek wordt het meest frequent bezocht maar dat gebeurt dan vaak wel buiten de eigen
gemeente. In iets minder mate geldt dat ook voor pop en wereldmuziek.
Voor de wat meer klassieke vormen is er relatief wat meer binnen de eigen gemeente te vinden: naast
klassieke muziek gaat dit op voor kooruitvoeringen en opera/operette.

bezoekfrequentie van Eindhovenaren
dance- / house
pop-/wereldmuziek
klassieke muziek
kooruitvoering

totaal

jazz- / blues

in Eindhoven

musical
harmonie, fanfare, brassband
opera/operette
0,0

0,5

1,0

1,5

Bezoek aan muziekvoorstellingen in Nederland
Eindhoven meet op een identieke manier muziekbezoek als dat het SCP dat landelijk doet.
In de laatste ‘Sociale Staat van Nederland’ van eind 2015 presenteerde het SCP nog een tijdreeks
waartussen ook de onderstaande 4 muziekuitingen zaten en die dus kunnen worden vergeleken met de
Eindhovense cijfers. Het laat ook een vrijwel identiek beeld zien als die in Eindhoven die bovendien niet erg
sterk varieert in de tijd.
Ten opzichte van de voorlaatste meting (van 2012) gaf het bereik van musicals wat terrein prijs, maar groeide
dat van popmuziek.
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Ook werd hierbij gekeken naar het verschil in bezoek naar opleiding en daarvan werd het volgende
opgemerkt. “Qua cultuurbereik vormen de middelbaar opgeleiden bij elk van de genoemde cultuuruitingen de
middengroep. Bij elk van de hier in ogenschouw genomen cultuuruitingen is het bereik van de middengroep
hoger dan dat van degenen met minder opleiding, en lager dan dat van de hogeropgeleiden. Dit mag
overigens geen grote verrassing heten, want causale analyses wijzen steevast op meer culturele interesse en
cultuurbezoek naarmate iemand meer opleiding genoten heeft. Dit betreft welhaast een sociologische
wetmatigheid…… In de relatieve positie van de middengroep (naar opleiding) in het cultuurbereik kwam in de
loop der jaren geen noemenswaardige verandering. Steevast was die groep door de jaren heen in dit opzicht
de middengroep, met een bereik rond of iets onder het gemiddelde bereik van de gehele bevolking (zoals
blijkt uit een aanvullende analyse)”.
Tot zover betreft het cijfers van het SCP van de Leefsituatie index die goed vergelijkbaar zijn met de
Eindhovense enquête gegevens. Wat langer geleden heeft het SCP een uitgebreid onderzoek gedaan naar
de culturele activiteiten over 2012 in de zogenoemde Vrijetijdsomnibus (VTO). Hoewel deze cijfers niet
helemaal vergelijkbaar zijn met de voorgaande gegevens over muziekbezoek nemen we deze hier toch mee
omdat er nogal wat verschillende muziekgenres werden meegenomen die bovendien worden onderscheiden
naar diverse verschillende achtergronden. Dit werd allemaal beschreven in de SCP publicatie ‘Culturele
activiteiten in 2012’. We zullen ze hier verder aanduiden als VTO2012, aangezien ze afwijken van de overige
gegevens maar wel een goed aanvullend beeld geven van de verschillen van de bezoekers van de
verschillende genres. Bovendien zijn hier ook leeftijdsgroepen van 6 tot en met 11 jaar en 12 tot en met 19
jaar meegenomen. Nog niet eerder genoemde genres waren hierbij ‘’levenslied’, ‘urban/rap/hiphop’, en ‘feest
met optreden van muzikanten’. Verder worden popmuziek en wereldmuziek hier apart benoemd terwijl deze
hiervoor telkens samen werden genomen.
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Feest met optreden van muzikanten blijkt voor alle leeftijdsgroepen veruit het populairste muziekbezoek. Voor
65-plussers zelfs nog iets meer dan klassieke muziek en musicals. Verder levert dit waarschijnlijk weinig
verassende beelden, hoewel de 10% kinderen bij klassieke muziek er hier nog wel uit springt.
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Met uitzondering van de musical geldt dat hoe stedelijker, hoe hoger het aandeel bezoekers. Bij levenslied zijn
de verschillen echter uiterst gering. Relatief het grootst zijn de verschillen, ten gunste van zeer sterke
stedelijkheid, voor de modernere vormen (dance/house en urban/rap/hiphop), wereldmuziek en jazz.
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De verschillen naar opleiding zijn vrijwel identiek aan voorgaande plaatjes en beschrijvingen hierover met
telkens een middenpositie van de middelbaar opgeleiden, een wat lagere vertegenwoordiging van de lager
opgeleiden en een hogere vertegenwoordiging van de hogeropgeleiden. Enkele opvallende dingen hier zijn
nog dat de hoger opgeleiden er relatief vooral uitspringen bij klassieke muziek en wereldmuziek. Bij levenslied
zijn de verschillen het kleins naar opleidingsniveau.
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Op enkele uitzonderingen na is het aandeel naar inkomen telkens voor de categorieën ‘tot modaal’ en ‘tussen
1 en 1,5 modaal’’ vrijwel identiek en geldt voor vrijwel elk genre dat de lagere inkomens wat lager
vertegenwoordigd zijn dan de hogere inkomens, met uitzondering van urban/rap/hiphop. De verschillen naar
inkomensniveau zijn echter aanzienlijk kleiner dan naar opleidingsniveau, bij vrijwel alle genres.
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Bezoek aan Eindhovense muziekaanbieders
Jaarlijks wordt in de Eindhovense inwonersenquête gevraagd of men bepaalde, voorgesorteerde
muziekaanbieders in de afgelopen twaalf maanden eens of vaker heeft bezocht.
Het Parktheater trekt de meeste Eindhovenaren van onderstaand rijtje met 35%. Feitelijk komen deze mensen
4
niet allemaal voor muziek maar daar wordt verder van geabstraheerd omdat we dat niet precies weten . Op
enige afstand volgen de Effenaar en Muziekcentrum Frits Philips, beide met 23%. Het STRP festival trekt dan
nog zo’n 12% van de Eindhovenaren aan en het Brabants orkest nog zo’n 4%.
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Wanneer we de bezoeken van musical, muziektheater, muziek en opera optellen komen we uit op een totaal van 17% op een totaal
aantal bezoeken van 242.000 in 2013.
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Het is weinig verassend dat de volgorde van de gemiddelde bezoekfrequentie sterk overeenkomt met die van
het aandeel Eindhovenaren dat hier een bezoek komt brengen.

Bezoekfrequentie van Eindhovenaren
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Bij Muziekcentrum Frits Philips en Het Brabant Orkest geldt dat naarmate de leeftijd hoger ligt het aandeel
bezoekers groter is, terwijl voor de Effenaar en STRP precies het tegenovergesteld opgaat. In het Parktheater
is de groep Eindhovenaren van 35 tot 45 jaar relatief het sterkst vertegenwoordigd.
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De overzichten naar opleidingsniveau vertonen vrijwel allemaal een zelfde soort beeld. Een middenpositie van
de middelbaar opgeleiden, een wat lagere vertegenwoordiging van de lager opgeleiden en een hogere
vertegenwoordiging van de hogeropgeleiden. Deze bezoekerscijfers vormen daar nauwelijks een uitzondering
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op behalve dan Strp festival waar het aandeel middelbaar opgeleiden exact overeen komt met het aandeel
hogeropgeleiden.

Eindhovense bezoekers naar opleidingsniveau
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De verschillen naar inkomensniveau zijn over het algemeen (in deze publicatie) altijd veel kleiner dan die naar
opleidingsniveau en dat gaat hier ook weer op voor het Brabants Orkest, STRP festival en de Effenaar. Bij het
Muziekcentrum Frits Philips, maar vooral het Parktheater zijn de verschillen naar inkomen echter aanzienlijk.
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De geregistreerde bezoeken
Tot zover betrof het de gegevens van de Eindhovense bezoekers en Nederlandse bezoekers gebaseerd op
enquêtes. Daarnaast zijn er natuurlijk nog de registraties van de organiserende partijen. Dit betreft het totaal
aantal bezoeken aan het betreffende optreden, maar waarvan we niet weten waar de bezoekers vandaan
komen. Zoals eerder aangegeven kan dit beeld met registraties nooit volledig zijn wegens het ontbreken van
de niet-reguliere sector maar toch geeft het wel een paart trends te zien.
Poppodium
De Effenaar is één van de grote 14 podia, die samen met 20 middelgrote en 5 kleine de 49 podia vormen van
de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNFP) die in 2014 actief waren.
De poppodia van deze brancheorganisatie waren in totaal goed voor 2,9 miljoen bezoeken. Hiervan nam de
Effenaar zo’n 5% voor haar rekening met de ruim 136.000 bezoeken. In totaal ging het bij de podia om 9.443
activiteiten, waarbij 17.363 verschillende optredens werden gegeven en 84% betrof muziek.
De Effenaar had hierbij aandelen van respectievelijk 3 en 4% (304 en 757).
Over de wat langere termijn varieert het aantal bezoekers met een neerwaartse lijn voor de laatst bekende
meting maar dat geldt tevens voor de hele branche.

bezoeken Effenaar (x 1.000)

bezoeken VNPF (x 1.000)

200

4.000

150

3.000

100

2.000

50

1.000

0

0
2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

Daarnaast telt Eindhoven in 2014 nog twee festivals die tot de in totaal 34 VNPF festivals behoren, te weten
We Are Electric en So What’s Next? De 34 VNPF festivals waren samen goed voor 1,6 miljoen bezoeken in
2014.
In de ‘Cultuurindex 2005-2013’ van de Broekmansstichting en het SCP van 2015 is te lezen dat het aantal
festivals ten opzichte van 2005 enorm is toegenomen maar dat er, omdat er vele geen lid zijn van de VNPF er
dus geen registraties van zijn.
Wel zijn er bureaus die hier inschattingen van maken. Zo waren er volgens Respons in 2013 (eveneens te
lezen in de cultuurindex) 774 festivals, die 21,5 miljoen bezoekers trokken. Hoeveel daarvan muziek betrof
werd niet gemeld.
In 2015 werd een inschatting gemaakt door EM-Cultuur, in samenwerking met VNPF en op basis van
opgaven van festivals zelf, van ruim 1.250 festivals in Nederland en België. Alleen al in Nederland werden
ruim 26 miljoen festival bezoekers verwacht. De drukste maand zou juli zijn met 19% van alle bezoekers,
augustus zou volgen met 17%. De meeste festivals gingen uit van tussen de 1.000 en 5.000 bezoekers (30%)
en veruit de meeste festivals (54%) betroffen muziekfestival. Van die muziekfestivals waren de meeste (81%)
popfestivals (op het totaal dus goed voor 44%), die samen ongeveer 14 miljoen bezoekers dachten te mogen
ontvangen. De meeste popfestivals waren gepland in juni en er werden tussen de 1.000 en 5.000 bezoekers
verwacht. Klassiek was goed voor 11% en jazz voor 8% van de muziekfestivals. Dit waren voorspellingen,
gerealiseerde cijfers zijn nog niet gevonden over 2015.
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Schouwburg en theater
Zowel Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven als Parktheater Eindhoven en Plaza Futura zijn lid van de
Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), die in 2014 in totaal 136 leden telt.
Leden van de VSCD zijn gespecialiseerd in het presenteren van podiumkunsten. In 2014 waren zij
gezamenlijk goed voor 10,4 miljoen bezoeken, verspreid over ruim 29.000 voorstellingen en concerten
(waarvan 5 miljoen bezoeken muziek gerelateerd bij ruim 11.000 voorstellingen).
Wanneer de muziek gerelateerde bezoeken naar genre van de afgelopen jaren worden gepresenteerd
ontstaat een beeld dat afwijkt van het door SCP geschetste beeld op blz. 22. Musical komt hier nu als grootste
genre uit de bus, terwijl popmuziek hier evenveel bezoeken trekt als klassieke muziek. Over het algemeen
gaat het om wat neerwaartse bewegingen wat muziek betreft, hoewel musical/operette in de laatste meting
wel wat was gestegen.
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Bij de bezoekersaantallen die het Parktheater Eindhoven presenteert worden andere categorieën gehanteerd.
Hieronder worden de bezoeken getoond waarvan de relatie met muziek vrijwel zeker is. In 2013, het laatste
bekende jaar waarvan we cijfers konden vinden, telde het Parktheater in totaal 241.613 bezoeken.
In totaal 17% daarvan lijkt muziek gerelateerd. De aantallen van de afgelopen jaren variëren wat maar musical
laat wel een behoorlijke terugval zien.
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Bij Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven waren geen cijfers naar genre terug te vinden dus hier wordt alleen
een totaalbeeld gepresenteerd.
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Een totaalbeeld van podiumbezoek
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een statistiek podiumkunsten met daarin een beschrijving
van het aantal voorstellingen en bezoeken van alle organisaties waar professionele podiumkunsten worden
vertoond, voor een algemeen publiek. Het CBS maakt gebruik van gegevens van de VSCD en de VNPF
(poppodia en -festivals) maar deze worden nog aangevuld op basis van een CBS-enquête, die wordt gestuurd
naar de overige uitvoeringszalen (die geen lid zijn van de VSCD of VNPF, maar wel professionele
podiumkunsten programmeren). De cijfers van en het CBS geven daarmee een vollediger beeld van de
podiumkunsten in Nederland. Helaas ontbreekt een onderscheid naar genres.
Het CBS onderscheidt een aantal categorieën waarbij alleen muziek en muziektheater gerelateerd lijken aan
muziek. Festivals zijn niet in deze CBS-statistiek vertegenwoordigd. Muziekvoorstellingen trekken steeds
meer bezoek, muziektheater voorstellingen laten een daling zien.
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Naast een beeld van Nederland geeft het CBS ook nog een beeld van de grote steden. Daaronder worden
5
alle gemeenten gerekend met meer dan 100.000 inwoners (met uitzondering van de G4 ). Muziek lijkt dan
vooral minder bezoekers te trekken tussen 2011 en 2013. De trend bij muziektheatervoorstellingen lijkt
identiek aan de landelijke trend.

5

G4 betreft Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en zij worden als viertal apart gepresenteerd door het CBS
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Grote steden met meer dan 100.000 inwoners, exclusief G4
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BIJLAGE
Wat maakt het lastig om muziekinformatie te verzamelen
Het in beeld brengen van de vraag van muziek (hoe en in welke mate musiceren mensen, bezoeken ze
muziekoptredens en luisteren ze naar muziek) en aanbodzijde van muziek (hoe en in welke mate wordt
muziek aangeboden en door wie) lijken op zich eenvoudige vragen. De praktijk is weerbarstiger.
Allereerst is het vaak zoeken naar wat er precies over muziek wordt beweerd omdat het als onderdeel van
cultuur vaak verstopt zit. Daarnaast gaat het vaak om wat verouderde gegevens of om gegevens die alleen op
nationaal niveau beschikbaar zijn. En er worden nogal wat verschillende indelingen gehanteerd door de
diverse verschillende partijen die informatie verzamelen over dit terrein.

Muziek als onderdeel van cultuur
Meestal wordt bij de mate van muziekbeleving een beroep gedaan op wat het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) hierover rapporteert. Het SCP hanteert twee bronnen met cijfers over cultuurbereik: de
SCP Leefsituatie Index (SLI), waarvan de laatst gepubliceerde gegevens dateren van 2014 en de
Vrijetijdsomnibus (VTO) waarvan de meest actuele beschrijvingen gaan over gegevens van 2012.
In de SLI, waarin om het jaar cijfers worden gepubliceerd, zijn trends over de laatste tien jaar te zien.
Eindhoven heeft jaarlijks cijfers die hiermee vergelijkbaar zijn omdat hier al jaren op een identieke manier
dergelijke informatie wordt verzameld bij Eindhovense burgers in de zogenoemde inwonersenquête.
De VTO biedt meer diepgang in de vraagstelling dan de SLI, maar is pas in 2012 gestart. In 2014 is een
tweede meting gedaan maar die gegevens zijn nog niet gepubliceerd en dus ook (nog) niet beschikbaar op
het moment van dit schrijven.
Naast het SCP zijn daarnaast nog de publicatiereeks Cultuur in Beeld van het ministerie van Onderwijs
Cultuur en Wetenschappen (OCW), de monitor amateurkunst van Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en
Amateurkunst (LKCA) en De Cultuurindex van de Boekmanstichting/SCP geraadpleegd voor feiten en cijfers
over muziek als onderdeel van de culturele sector. De monitor amateurkunst gaat over gegevens voor
Nederland over 2015. De Cultuurindex verschaft inzichten tot en met 2013, eveneens op nationaal niveau.
Cultuur in Beeld put vooral uit het SCP-onderzoek en de monitor amateurkunst maar raadpleegt daarnaast
ook nog andere bronnen maar ook hier gaat het vrijwel uitsluitend om nationale gegevens.
Veel mensen, van jong tot oud, hebben de ‘natuurlijke’ drang om in de vrije tijd iets kunstzinnigs of creatiefs te
doen en maken, te oefenen en te leren en om dat aan andere mensen te laten zien, horen en lezen. In de
Monitor Amateurkunst worden door het LKCA gegevens verzameld over het beoefenen van kunstzinnige en
creatieve activiteiten in de vrije tijd. Daaronder worden verstaan: het zelf beoefenen van beeldende activiteiten
in ruime zin, muziek (inclusief zingen), dans, theater, creatief schrijven of kunstzinnige fotografie/film/video of
computerkunst in de vrije tijd, dus niet op school of als beroep. Hier wordt nader ingegaan op de zaken die
naar voren komen ten aanzien van muziek, inclusief dus het zingen.
Ook in de twee andere genoemde publicaties is het nog zoeken naar informatie over muziek omdat het ook
hierin slechts een onderdeel is van cultuur. De meeste informatie betreft cultuurparticipatie of amateurkunst
als geheel. De term ‘cultuurparticipatie’ wordt vooral beleidsmatig gebruikt als een overkoepelende term voor
vormen van deelname van mensen aan kunst, cultureel erfgoed en media in de vrije tijd, buiten school en
werk. Dit is dus veel meer dan alleen muziek. Muziek vormt hier slechts een subonderdeel van, feitelijk als
onderdeel van podiumkunsten, waarvan dus maar een deel betrekking heeft op muziek.
De vraag naar muziek via de culturele participatie door het SCP, oftewel ‘cultuurbezoek en -beoefening en de
steun voor cultuur onder die bevolking’, betreft dus wie er naar bepaalde concerten gaan, wie er een
instrument bespelen en wie een orkest, fanfare of popfestival met geld of vrijwilligerswerk ondersteunen.
Helaas is dat laatste niet te achterhalen ten aanzien van muziek dus daar wordt verder niet op ingegaan
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De groep ‘beoefening’ betreft feitelijk de ‘amateurkunstbeoefenaars’ in de monitor amateurkunst van LKCA,
namelijk mensen die in hun vrije tijd kunstzinnig of creatief actief zijn, en toegespitst op muziek dus een
instrument bespelen of zingen.

Onvolledig beeld
Juist omdat het vaak gaat om muziek als cultuuruiting, waarvoor dus speciale definities gelden, wordt
daarmee echter wat muziek betreft meestal een onvolledig beeld gegeven. Binnen cultuurparticipatie wordt
onderscheid gemaakt tussen actieve en receptieve cultuurparticipatie. Bij actieve cultuurparticipatie gaat het
om het actief beoefenen en artistiek ontwikkelen van of betrokken zijn bij cultuur in de vrije tijd. Dus zelf
maken, doen en leren en in het geval van muziek dus zelf musiceren.
Bij receptieve cultuurparticipatie gaat het om het bezoeken en beschouwen van cultuur. In het geval van
muziek dus om bezoek aan bepaalde, vooraf geselecteerde vormen van muziekoptredens, in de vorige studie
al aangehaald als de ‘reguliere sector’, als onderdeel van de podiumkunsten. Veel bezoekers van diverse (niet
reguliere) muziekoptredens blijven hierbij dus buiten beeld. Deze selectieve keuze voor bepaalde (reguliere)
muziekaanbieders geeft meteen ook de beperking van het muziekaanbod aan, zoals tot nu toe vaak bekend
was
Een andere groep die niet in kaart wordt gebracht zijn, omdat cultuurparticipatie plaats vindt in de vrije tijd, dus
buiten school en werk, professionele muzikanten of zij die hiervoor worden opgeleid.
En dan zijn er nog de mensen die gewoon thuis naar muziek luisteren, hetzij via de radio dan wel eigen
mediaspelers.

Wel aanvullende informatie
Het luisteren naar muziek kan wel in kaart worden gebracht met Media:Tijd waarin de tijdsbesteding aan
diverse activiteiten en media in het bijzonder wordt weergegeven. In een gemeenschappelijk initiatief is nu
twee maal een meting verricht, over 2013 en over 2015. Deze gelden voor Nederland als geheel. En hoewel
de uitgebreide beschrijving door het SCP van de laatste meting pas eind 2016 beschikbaar komt zijn er al wel
gegevens bekend in de publicatie Media: Tijd 2015.
Daarnaast is nog het Audio Distributie Onderzoek van NLO, uitgevoerd door GFK in 2015 geraadpleegd
waarin het gebruik van apparaten voor zowel het luisteren naar radio als naar eigen muziek en
muziekdiensten inzichtelijk is gemaakt. Eveneens alleen voor Nederland als geheel. Omdat dit onderzoek
deels ook in 2009, 2011 en 2013 is gedaan geeft dit tevens inzichten in trends in het gebruik van audio.

Verschillende genres
Daar waar het mogelijk is willen we uitspraken doen naar muziekgenres. Lastig daarbij is dat in vrijwel alle
onderzoeken weer andere muziekgenres worden onderscheiden, als ze al worden onderscheiden of dat er
andere combinaties worden gemaakt die het onderling vergelijken moeilijker maken. Overigens gaat dat ook
op voor de leeftijdsindelingen die telkens afwijken, evenals de inkomensindelingen.

Verschillende podia gegevens
De gegevens van de Nederlandse podiumkunsten zijn soms ook lastig te interpreteren. Feitelijk zijn er twee
bronnen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een statistiek podiumkunsten met daarin een
beschrijving van het aantal voorstellingen en bezoeken van alle organisaties waar professionele
podiumkunsten worden vertoond, voor een algemeen publiek. Het CBS maakt gebruik van gegevens van de
VSCD en de VNPF. Beide verenigingen, de ene van theaters en schouwburgen, de andere van de poppodia
en -festivals. Deze worden aangevuld op basis van een CBS-enquête, die wordt gestuurd naar de overige
uitvoeringszalen (die geen lid zijn van de VSCD of VNPF, maar wel professionele podiumkunsten
programmeren). Festivals zijn niet in de CBS-statistiek vertegenwoordigd
Daarnaast zijn er cijfers van de VSCD maar deze publiceert alleen over haar leden, zowel de podia als de
festivals. Datzelfde geldt voor de VNPF.
En dan ontbreken nog de podia gegevens voor semi-professionals en amateurs.
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