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Gereed in 1886, eerste concert op 11 april 1888;
Een van de meest beroemde concertzalen ter wereld met een ongeëvenaarde akoestiek;
Het Concertgebouw telt twee beroemde concertzalen, te weten de Grote Zaal (1974 stoelen) en de
Kleine Zaal (437 stoelen), en de recenter geopende Koorzaal (150 stoelen); De combinatie van de
twee zalen van wereldklasse (Grote en Kleine Zaal) maakt Het Concertgebouw misschien wel het
mooiste concertgebouw ter wereld;
Missie: Het Concertgebouw verbindt en verrijkt mensen met een sublieme muzikale ervaring.
Visie: Het Concertgebouw wil met zijn unieke gebouw, hoogwaardige aanbod en sfeer dé plek zijn
om jong en oud te verbinden en te verrijken met een sublieme muzikale ervaring. Alle medewerkers
zetten zich daarvoor met hart en ziel in. We streven ernaar om dagelijks muziekgeschiedenis te
schrijven en tot de absolute wereldtop van concertzalen te blijven behoren en dat actief uit te
dragen. Wij koesteren ons private karakter -we zijn verantwoordelijk voor 95% van onze eigen
inkomsten- en ons gebouw: wij willen Het Concertgebouw in topconditie doorgeven aan volgende
generaties.
Het Concertgebouw heeft een grote traditie op het gebied van legendarische concerten van
grootheden zoals Gustav Mahler, Richard Strauss, Bernard Haitink, Yehudi Menuhin, Jessye
Norman, Vladimir Horowitz, Cecilia Bartoli, Louis Armstrong, Sting en anderen. Samen met onder
andere het Koninklijk Concertgebouworkest, volgens veel kenners het beste orkest ter wereld, de
ZaterdagMatinee en de serie Meesterpianisten heeft Het Concertgebouw in zijn bestaan de
absolute top bereikt;
Met meer dan 900 activiteiten (waarvan bijna 80% concerten) en ruim 700.000 bezoekers van
concerten, educatieprojecten en besloten evenementen per jaar behoort Het Concertgebouw tot de
best bezochte concertzalen ter wereld.
Het Concertgebouw Café trekt daarnaast jaarlijks ruim 100.000 bezoekers.
Het Concertgebouw biedt een hoogwaardig platform voor ontmoeting van vertegenwoordigers uit
bedrijfsleven, politiek en de culturele wereld en kent onder meer een vitale en succesvolle
Businessclub;
Grootste aandeel voor wat betreft bezoek aan klassieke concerten in Nederland (marktaandeel van
meer dan 50%);
Initiatiefnemer van multidisciplinaire festivals in Amsterdam, zoals het China Festival (2005), het
India Festival (2008) en het Brasil Festival (2011) (meer dan 70.000 bezoekers per festival);
Initiatiefnemer van de Concertgebouw Prijs, voor musici die over een lange periode hebben
bijgedragen aan het artistieke profiel van Het Concertgebouw. Eerdere prijswinnaars: Cecilia Bartoli
(2004), het Beaux Arts Trio (2006), Bernard Haitink (2007), Koninklijk Concertgebouworkest (2009),
Maurizio Pollini (2010), Thomas Hampson (2011) , Janine Jansen (2013) , Yo-Yo Ma (2014) en Sir
John Eliot Gardiner (2015).
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Initiatiefnemer van de Concertgebouw Young Talent Award, een jaarlijkse prijs voor jong muzikaal
talent. Eerdere prijswinnaars: Arthur en Lucas Jussen (2011), Noa Wildschut (2012), Laetitia Gerards
(2014) en Lucie Horsch (2015).
In 2013 bestond Het Concertgebouw 125 jaar. Dit Jubileumjaar is gevierd met tal van evenementen,
waaronder een groots Sterrenjubileum i.s.m. het Koninklijk Concertgebouworkest.
Op 11 april 2013, precies 125 jaar na het openingsconcert in de Grote Zaal in 1888, verwierf Het
Concertgebouw het predicaat Koninklijk.

Privaat gefinancierd










Sinds de oprichting van het Concertgebouw NV in 1882 is Het Concertgebouw een private
onderneming die bijna volledig privaat gefinancierd wordt. Het Concertgebouw genereert circa 95%
van zijn inkomsten zelf. Rond 5% is afkomstig van subsidie.
Financiering van Het Concertgebouw op hoofdlijnen (2016)
- 30% kaartverkoop
- 25% zaalverhuur
- 20% horeca
- 10% sponsoring
- 10% fondsenwerving
- 5% gemeentelijke subsidie
Het Concertgebouw heeft een lange, veelgeprezen traditie op het gebied van (concert)sponsoring;
Eigen steunstichting ‘Het Concertgebouw Fonds’ gericht op particuliere giften, verantwoordelijk
voor ca. 12% van de financiering.
Bij de historische Jubileumemissie werd in april 2012 voor ruim 8,7 miljoen euro ingeschreven op
Jubileumaandelen;
Al meer dan tien jaar is Het Concertgebouw beneficiënt van de BankGiro Loterij. In 2013 was de
BankGiro Loterij tevens Jubileumpartner van Het Concertgebouw;
In 2017 is Robeco 29 jaar als sponsor verbonden aan de concertprogrammering in de zomer (Robeco
SummerNights). De samenwerking tussen Robeco en Het Concertgebouw, in 2015 verlengd tot
tenminste 2018, is daarmee een van de langstlopende sponsorships in de culturele wereld.
Zorgverzekeraar Menzis is sinds 2007 sponsor van Het Zondagochtend Concert, al jaren een van de
meest succesvolle concertseries van Het Concertgebouw georganiseerd in samenwerking met
AVROTROS.

Social responsibility
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Met de educatieprogramma’s van Het Concertgebouw worden jaarlijks meer dan 30.000 kinderen
bereikt.
40 gratis toegankelijke lunchconcerten per jaar met jaarlijks 30.000 bezoekers;
Meerdere concerten en concertseries die in het teken staan van jong talent, zoals de serie Rising
Stars en de serie Jonge Nederlanders.
Het Concertgebouw maakt werk van duurzaamheid. In het streven naar een verlaging van het
energieverbruik met 40% in vijf jaar en een afvalreductie van 25% zijn inmiddels grote stappen
gezet. In zijn ‘groene missie’ wordt Het Concertgebouw tot 2017 financieel ondersteund door de
BankGiro Loterij met een bedrag van 500.000 euro per jaar.
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Exposure







Meer dan 700.000 bezoekers per jaar;
Gevestigd aan het Museumplein (4,5 miljoen bezoekers per jaar);
Vriendenvereniging met meer dan 20.000 leden (13.000 Vrienden, 7000 via jongerenvereniging
Entrée);
Gedrukte communicatiemiddelen met een oplage van ruim 380.000 exemplaren per seizoen:
Seriebrochure, Concertgebouw Magazine, ConcertgebouwAgenda, Preludium;
Meer dan 2,5 miljoen bezoeken per seizoen via www.concertgebouw.nl en de mobiele website;
90.000 fans op facebook; 8.200 volgers op Twitter; oplage digitale nieuwsbrief 140.000;
(Inter)nationale media exposure via dagbladen, magazines, radio, televisie, streaming etc.

Bestuursleden
(Raad van Advies bestaande uit leden van de Raad van Commissarissen van het Concertgebouw N.V. en
bestuursleden van Stichting Het Concertgebouw Fonds ).
 Hans Wijers (voorzitter), o.a. voorzitter Raad van Commissarissen Heineken, Plaatsvervangend
Voorzitter Board van Shell, lid Board GSK, voorzitter Bestuur Natuurmonumenten
 Volkert Doeksen, Co-founder AlpInvest Partners B.V. en Vice-Chairman Carlyle Solutions
 Bert Habets, Co-CEO RTL Group
 Eli Leenaars, vice-voorzitter Wealth Management UBS AG, Zurich
 Marjan Oudeman, board member Statoil, Solvay, SHV en vice voorzitter RvC Aalberts Industies
 Herna Verhagen, voorzitter Raad van Bestuur Post NL
 Anja Mutsaers, Partner Corporate/M&A bij De Brauw Blackstone Westbroek Amsterdam
 Dick Boer, President en Chief Executive Officer van Ahold Delhaize
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