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1. Organisatie  
 
1.1. Missie, visie, hoofddoel, kernactiviteiten 
 
De habitat van Slagwerk Den Haag (hierna SDH) ontstaat daar waar we ons publiek ontmoeten. 
De relatie met het publiek groeit op locatie.  
We gaan op zoek naar (nieuwe) ruimten waar SDH en publiek elkaar raken en inspireren.  
 
 
Binnen elke muziekstroming, uiteenlopend van klassiek tot dance, vormt slagwerk een wezenlijk 
onderdeel. Bijna iedere cultuur heeft affiniteit met slagwerk met als gevolg dat slagwerk op 
vrijwel alle podiumsoorten thuis is. Ondanks zijn schijnbaar brute voorkomen past het zich 
moeiteloos aan en fungeert het als bruggenbouwer. Slagwerk heeft het vermogen nieuwe 
technische en digitale ontwikkelingen te omarmen waarmee het muziek van nu kan blijven 
verbinden aan de actualiteit.  
 
Wij zijn gefascineerd door het huidige tijdsgewricht en de uitdagingen die dit met zich 
meebrengt. Wij willen ons niet verankeren binnen een traditionele definitie. 
Ons geluid bestaat uit een enorme collectie instrumenten en kennis die als bouwmateriaal dienen 
voor componisten en collegamakers. Ons geluid is niet verbonden aan een genre, het is 
geëmancipeerd geluid dat zich moeiteloos aanpast aan nieuwe omgevingen. Van concertzaal en 
poppodium, tot aan klaslokaal, kerkplein en internet. Van de analoge wereld tot de virtueel-
digitale wereld. De komende jaren willen wij onze kennis en visie verbinden aan makers van 
heel diverse culturele uitingen en kunststromen waaruit onherroepelijk nieuw geluid zal 
ontstaan. Uit de kennismaking met medemakers ontstaat de ontmoeting met nieuw publiek.  
 
Missie 
Het leven van mensen verrijken met actuele, vanuit Slagwerk Den Haag-DNA ontwikkelde, 
geluidsbeleving.  
 
Visie 2020 
SDH streeft er naar om middels innoverende geluidsbeleving de wereld te verbazen en te 
verrijken. Ons doel is om in 2020 honderdvijftigduizend mensen uit verschillende segmenten van 
de samenleving te hebben verrijkt met ons artistieke DNA.  
 
Hoofddoel: het verbreden en vergroten van ons publiek  
 
Kernactiviteiten 
Tot onze kernactiviteit rekenen we het verbinden van ons artistieke DNA aan uiteenlopende 
omgevingen. Deze verbindingen leiden tot:  
 

- een breed scala aan al dan niet multi-disciplinaire concerten, concertbijdragen en 
appearances op uiteenlopende podia/locaties  

- muziektheater-/dans-/familievoorstellingen  
- talentontwikkelingsactiviteiten  
- educatieve activiteiten  
- ontwikkeling van het eigen artistieke DNA/potentieel en expertisedeling 

 
 
1.2 Van ‘13-’16 naar ‘17-’20 
In ’17-’20 wordt voortgebouwd op in ’13-’16 behaalde successen en worden ingezette lijnen 
doorgetrokken. De vraag naar SDH’s artistieke DNA (zie pag. 13 voor toelichting) blijft in zowel 
absolute als in artistiek-verbredende zin groeien. Vanuit de in ’13-’16 ingezette ‘diversificatie 
speelmarkt’ gaat SDH in ’17-’20 naar verbinding van zijn artistieke DNA aan bestaande (Club 
Guy&Roni) én nieuwe, anderssoortige partners (bijv. BinkBeats, internetmakers Buurmen) 
waarmee SDH zijn publiek verder verbreed/vergroot.  
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SDH gaat nieuwe locaties bespelen met als resultaat dat t.o.v. ‘13-‘16 in ‘17-‘20 50% van zijn 
publiek bestaat uit nieuwe bezoekers (zie overzicht publieksopbouw §4.2).  
Deze verdere verbreding van producties/speellocaties en daarmee publiek is vooral mogelijk 
dankzij het artistieke potentieel van de individuele slagwerkers. De slagwerkers ontwikkelen zich 
tot multi-disciplinair-inzetbare podiumbespelers en co-creators waarmee SDH tot een multi-
inzetbare groep van geluid van nu verwordt. 
 
Naast in ’13-’16 behaalde resultaten en onze artistieke drive zijn ontwikkelingen in de 
podiumkunstsector (multi-disciplinaire/crossover-programmering, afname programmeer-
budgetten, aanpassing concertformats) van invloed op de keuze het in ‘13-‘16 ingezette beleid in 
‘17-‘20 verder te ontwikkelen.   
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2.     Artistieke uitgangspunten & activiteiten  
 
2.1   Uitgangspunten & ambities 
SDH is een actueel slagwerk-ensemble dat middels een enorme diversiteit aan geluid en 
expressie een breed publiek op uiteenlopende locaties bespeelt.  Ons artistieke DNA, opgebouwd 
uit onze kennis, ervaring en drang tot innovatie, delen we met partner-makers waarna het zich 
manifesteert in (multi-disciplinaire) concertpresentaties, muziektheatrale voorstellingen, 
educatieprojecten en talent-coaching. 
 
Ontwikkeling hedendaags geluid 
SDH borgt de autonome ontwikkeling van hedendaags geluid. SDH weet op geheel eigen wijze 
geluid te verbinden aan andere kunstvormen, disciplines en muziekgenres.  Door deze 
verbindingen ontstaan genre-overschrijdende producties waarmee SDH bij verschillende 
publieksdoelgroepen draagvlak creëert voor actueel geluid en contemporain slagwerk-repertoire. 
SDH draagt daarmee in hoge mate bij aan de relevantie van hedendaags gecomponeerde 
muziek.  
SDH wil zich niet verankeren binnen een traditionele definitie.  Wij beogen te vernieuwen en 
worden geïnspireerd door het huidige tijdsgewricht en bijbehorende uitdagingen. De hybride 
kwaliteit van slagwerk maakt dat dit medium zich kan aanpassen aan veranderende 
omstandigheden. Wij nodigen daarbij jonge én gevestigde componisten, musici, andere 
uitvoerenden en makers uit die onze fascinaties delen.  
Daarbij worden we gedreven door de overtuiging dat actuele muziek onze samenleving verrijkt 
en bijdraagt aan een gezonde pluriformiteit in muziek- en theateraanbod.  
 
Slagwerkers 
Onze slagwerkers bespelen een veelheid aan slagwerkinstrumenten zowel binnen de klassieke 
traditie als binnen de contemporaine en multidisciplinaire  uitvoeringspraktijk. Zij combineren 
hoogstaande technische kwaliteiten met een veelzijdig artistiek bewustzijn. Hierdoor kan SDH 
zich artistiek overtuigend verbinden aan zeer uitleenlopende podia; van Concertgebouw tot 
avant-garde popfestivals. De slagwerkers ontwikkelen daarbij nieuwe speeltechnieken voor 
materialen en objecten waardoor er voortdurende nieuwe muzikale en theatrale 
expressiemogelijkheden ontstaan. Op deze wijze creëren de slagwerkers in samenwerking met 
componisten een voortdurende vernieuwing van instrumentarium en repertoire. Daarmee 
behoort SDH tot de internationale slagwerk-voorhoede. De kwaliteiten en brede muzikale 
baggage van de individuele slagwerkers zullen in de periode ’17-‘20 een prominentere plek 
krijgen binnen de SDH-programmering. Hierbij wordt gestreefd naar verdere persoonlijke groei 
van de slagwerkers.   
 
Multi-disciplinair & locatiegericht maken 
Ook in de periode ‘17-’20 sluiten we aan bij de ontwikkelingen in het Nederlandse muziekleven 
waaronder de toename van multi-disciplinaire programmering en van programmering op niet-
traditionele concertlocaties.  
Het multidisciplinaire maken biedt ons mogelijkheden om - middels intensieve repetitie- en 
onderzoeksprocessen - een bijzonder gelaagd geluid te realiseren. Tevens daagt het multi-
disciplinaire maken ons uit om de grenzen van het slagwerk op te zoeken en voor een nieuwe 
productie een specifieke toegepaste slagwerktaal te ontwikkelen.  
 
In de programmering voor de periode ’17-’20 stelt SDH de locatie centraal; 
publieksverbreding/vergroting wordt de hoofddoelstelling. Deze doelstelling wil SDH realiseren 
door zijn activiteiten voor een substantieel deel buiten de concertzaal, in theaters, op poppodia, 
noise festivals, social meeting points, internet , de openbare ruimte etc. te programmeren.  
Essentieel daarbij is dat er locatiegericht gepogrammeerd gaat worden. De locatie is bepalend 
voor de keuze van partners, componisten en musici bij onze projecten. Oftewel de keuze van de 
locatie is bepalend voor de artistieke output. Door nieuwe en reeds eerder bespeelde niet-
concertlocaties te bespelen verbreed SDH derhalve zijn publiek én zijn aanbod. SDH kan zijn 
geluid actualiseren én zijn podiumgeluid verbreden.  
 
SDH zal de komende jaren, naast componisten uit het contemporaine circuit, ook makers en 
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gast-programmeurs (o.g.v. avant-garde pop) uit andere relevante muziekgenres uitnodigen die 
onze verbintenis met nieuwe locaties en publiek mogelijk maken.  
 
 
Artistieke uitgangspunten: 

- slagwerk heeft innovatief vermogen: ontwikkeling nieuw instrumentarium/geluidsbronnen 
- ontwikkeling van hedendaags gecomponeerde muziek kan worden geborgd door 

aansluiting bij de actualiteit en de locatie; tevens actualiseren slagwerkrepertoire 
- verbinding van disciplines en genres biedt mogelijkheid tot realisatie van gelaagd geluid  
- slagwerkers zijn multi-inzetbare podiumbespelers en co-creators 

 
 

Artistieke ambities ’17-‘20: 
- locatiegericht programmeren: speellocatie, en het bijbehorende publiek, staan centraal in 

het artistieke maakproces en bij de keuze voor te betrekken partners/mede-makers 
- compositie-opdrachtenbeleid: het initiëren en uitvoeren van nieuwe composities in 

samenwerking met componisten en andere makers voor bestaande en nieuwe 
speellocaties met bijbehorend publiek door het: 
- realiseren van composities die zich lenen voor uitvoering op verschillende soorten 
locaties, als onderdeel van verschillende soorten (multi-disciplinaire) producties 
- opbouwen van repertoire 
- verdiepen van bestaande relaties met componisten 
- verschaffen van opdrachten in internationale context  

     -    slagwerkers: benutten volledig potentieel van slagwerkers als multi-inzetbare 
podiumbespelers 

- internet: verkennen en incorporeren van de mogelijkheden van het internet op gebied van 
artistieke output (maken voor internet), marketing, interne organisatie en alternatieve 
verdienmodellen 

- internationale profilering: vergroten van bekendheid bij en aanwezigheid op buitenlandse 
podia en festivals 

 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 


