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BUSINESS PLAN SYMPHONIC CINEMA 
 

 
    

Firebird | Concertgebouw Amsterdam januari 2015 

INTRODUCTIE-TRAILER OP DE HOMEPAGE VAN SYMPHONIC CINEMA 
	
Voor u verder leest nodigen wij u uit om acht minuten de tijd te nemen om onze trailer te bekijken. Hierin 
krijgt u onmiddellijk inzicht in ons concept, wat u meer context zal bieden bij het lezen van het businessplan: 
 
www.symphoniccinema.com 
 
ACHTERGROND 
 
Tijdens zijn studie aan het Fontys conservatorium kwam Lucas van Woerkum tot de conclusie dat de verhalen 
in klassieke muziek vaak verborgen blijven voor het publiek. Door de verhalen achter de noten te visualiseren 
in dramafilms, zou er een nieuwe vorm kunnen ontstaan voor het beleven van klassieke muziek. Lucas stapte 
over naar een filmopleiding om te onderzoeken hoe beeld en live muziek elkaar zouden kunnen versterken. 
Wat begon als een uitdaging ging over in een missie. In 2011 ging de Symphonic Cinema productie The Isle 
of the Dead (Rachmaninov) in première met het Residentie Orkest. Tijdens het Nederlands Filmfestival in 2014 
werd deze film opnieuw vertoond samen met de productie Firebird (Stravinsky). Met acteurs Gijs Scholten van 
Aschat, Hannah Hoekstra en Willem Voogd is Firebird een vertaling van het Russische sprookje waar Stravinsky 
zijn compositie op baseerde. In januari 2015 werd Firebird vijfmaal uitgevoerd in een uitverkocht Koninklijk 
Concertgebouw. Het Nederlands Philharmonisch Orkest programmeerde het filmconcert in een nieuw 1 uurs 
concept van 2 concerten op een avond. Twee extra vertoningen werden gegeven voor de specifieke 
doelgroep van 15-18 jarige scholieren. Firebird is tot op dit moment 17 keer uitgevoerd. Voorlopig hebben 
24.000 bezoekers Firebird gezien en dit aantal zal, alleen al voor deze productie, over de komende jaren 
aanmerkelijk blijven groeien. 
 
ARTISTIEKE VISIE LUCAS VAN WOERKUM 
 
 ‘In Symphonic Cinema producties wordt onderzocht hoe muziek en beeld elkaar kunnen versterken. Ik geloof 
in een contrapuntische balans waarin soms het verhalende, soms het poëtische en soms het puur muzikale 
aspect de boventoon voert. De narratieve kracht van muziek heeft in deze producties een belangrijke functie. 
Het maakproces van de film begint bij het creëren van een zogenaamde visual score. De muziek wordt 
geanalyseerd op tempo, dynamiek, instrumentatie, opbouw en structuur en ingedeeld in scènes. De emoties 
in de muziek worden geïnterpreteerd en vertaald naar een beeldverhaal. Mijn onderzoek naar de narratieve 
kracht van muziek verplaatst zich steeds meer naar de beeldende kracht waarin de muziek ruimte krijgt. Op 
creatief vlak is het innovatieve van deze aanpak dat ik cinema in de concertzaal breng. Er bestaan tal van 
videokunst projecten, waarbij live muziek wordt voorzien van abstracte of grafische visuals. Daarnaast bestaan 
ook de filmconcerten waarbij er nieuwe muziek wordt gecomponeerd bij bestaande stomme films uit de 
begintijd van film. Ik verfilm meesterwerken uit de klassieke muziek die ruimte bieden voor een interpretatie in 
een complementerende kunstvorm. De filmtaal geeft mij de mogelijkheid het verhaal in de muziek te 
verbeelden, en het ambacht van de cinematografie stelt mij in staat een esthetisch geheel te creëren in 
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combinatie met het vakmanschap van de musici. Op technisch vlak onderscheid ik mij door een speciaal 
ontwikkelde techniek waarmee ik de scènes van de film op ieder individueel shot kan timen op de muziek. Ik 
neem zelf plaats in het orkest zodat ik de dirigent goed kan zien. De muziek ken ik uit mijn hoofd waardoor ik 
met een touchscreen als instrument de film in de juiste timing op de muziek kan editen. Aangezien ik de 
muziekstukken die ik verfilm zelf als musicus heb uitgevoerd, ken ik de muziek door en door. Hierdoor kan ik 
mij puur richten op de nuances in de live montage, waaronder het vertragen of versnellen van de beelden 
wanneer dit nodig is. Omdat ieder orkest de muziek in een ander tempo uitvoert, zijn er altijd momenten waar 
er meer materiaal nodig is. Om hier op te anticiperen neem ik bij het opnemen van de scènes altijd minimaal 
10 seconden extra materiaal op per shot. In de toekomst, wanneer de performances mij teveel tijd gaan 
kosten, wil ik mij nog sterker gaan richten op het maken van films, en zal de live-montage op het podium 
worden overgenomen door beeldsolisten die ik ga opleiden. Daarnaast zal in de verdere toekomst een 
artificial intelligence tool mijn live montage tijdens de concerten kunnen overnemen. Toepassingen van Virtual 
Reality en Augmented Reality bieden een interessant perspectief op de ontwikkeling van Symphonic Cinema. 
Door deze nieuwe technieken is er in de toekomst geen beamer en scherm meer nodig, aangezien het 
publiek de film via hun AR-bril als extra laag ziet bij de uitvoering in de concertzaal.' 

DOELSTELLING 
 
Symphonic Cinema geeft een zintuigelijke ervaring die je in contact brengt met je diepste emoties. Dit doen 
wij door de beleving van klassieke muziek in de concertzaal te verrijken. In een live orkestuitvoering met een 
speciaal gemaakte dramafilm ervaar je de betekenis van een klassiek meesterwerk. 

HET PROBLEEM 
	
Orkesten en concertzalen kampen met een imagoprobleem. Hoewel veel mensen klassieke muziek 
interessant vinden en dagelijks consumeren op een andere manier, zoals in films, games en op tv, laten veel 
mensen het afweten een bezoek te brengen aan de concertzaal. Tevens heeft orkestmuziek in een concertzaal 
voor veel mensen een te elitair imago. Symphonic Cinema biedt de oplossing voor een groeiend probleem 
voor orkesten en concertzalen; dalende bezoekersaantallen op termijn, met voornamelijk vergrijzend publiek.  

DE OPLOSSING 
	
Symphonic Cinema biedt een nieuw format om klassieke muziek te ervaren. Meesterwerken uit de klassieke 
muziek worden voorzien van een dramafilm gebaseerd op het verhaal in de muziek. Symphonic Cinema biedt 
de dirigent en de musici de vertrouwde artistieke vrijheid, zoals zij gewend zijn bij reguliere concert-
uitvoeringen. De filmvertelling wordt namelijk live aangepast aan de muziekuitvoering. Symphonic Cinema 
creëert een intensere beleving in de concertzaal, maakt het daardoor toegankelijker voor nieuw publiek en 
levert het bestaand publiek een unieke verdieping. Met de afgelopen uitvoeringen hebben we bewezen dat 
we de gemiddelde leeftijd van het bezoekend concertpubliek spectaculair hebben verlaagd. De concerten die 
zijn uitgevoerd met de toevoeging van een Symphonic Cinema productie hebben met volle zalen gemiddeld 
een up-lift van 200% laten zien in publiek tussen de 25 en 45 jaar in vergelijking tot een regulier concert 
zonder Symphonic Cinema. Daarnaast zijn de uitvoeringen bezocht door 25% aan nieuw, onbekend publiek 
voor de concertzaal. Nationaal heeft Symphonic Cinema inmiddels succes met uitverkochte optredens in 
Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Maastricht. Eenzelfde profiel lijkt zich in Antwerpen, Brussel, Brugge, 
London, Helsinki, en zelfs Beijing te voltrekken. In de komende jaren dragen we onze ideologie verder uit 
door het versterken van het merk Symphonic Cinema. Het publiek dat Symphonic Cinema heeft meegemaakt  
blijft geïnteresseerd in de unieke concertvorm die wij bieden, idealiter ongeacht welk muziekstuk er wordt 
uitgevoerd. 
 
WAAROM NU 
	
Sinds 2012 wint ‘Film in Concert’ sterk aan populariteit. Orkesten spelen in dit format de soundtrack van een 
Hollywoodproductie, die wordt vertoond in de concertzaal. Door dit inmiddels vertrouwde format zijn de 
orkesten gewend geraakt aan de toevoeging van projectie in de concertzaal. Er is echter groeiende kritiek op 
deze concertvorm vanuit de orkestwereld, omdat het orkest in deze producties wordt gereduceerd tot 
begeleidingsorkest van een film, waarin dialoog en geluid dominant zijn. Symphonic Cinema voorziet in de 
behoefte om de muziek centraal te houden, en toch een nieuw publiek te bereiken. De orkesten houden in 
onze producties de ruimte zich optimaal te presenteren met hun meesterwerken aan een breed publiek.   
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ACTIVITEITEN 
	
Symphonic Cinema genereert haar inkomsten uit:  
 

-  Films  & performance licenties (in 3 vormen) 
- Projecten in opdracht 
- Educatie 

	
Films  & performance licenties 
 
De populairste symfonische meesterwerken die wereldwijd het meest worden geprogrammeerd vormen de 
bron waaruit Symphonic Cinema producties worden geselecteerd. Aangezien de films volgens de modernste 
technieken in de hoogste kwaliteit worden opgenomen, kunnen zij jaren mee. Er is geen concurrentie in het 
format dat met Symphonic Cinema aan  orkesten wordt geboden. Een behoudende inschatting aangaande de 
levensduur is dat deze producties minstens 12 jaar in goede technische conditie vertoonbaar blijven. Per 
achtien maanden start Symphonic Cinema (over de komende vier jaar) de productie van minstens één eigen 
film gebaseerd op een beroemd orkestwerk van een meestercomponist. In samenwerking met 
gerenommeerde partner-orkesten zijn de volgende projecten al geaccordeerd in hun programmering. De 
portfolio moet er in 2021 als volgt uitzien:    
 
2011  The Isle of the Dead - Rachmaninov 20’    
2014  Firebird - Stravinsky 50’       
2017  Daphnis & Chloé - Ravel 60’  
2019  Symphonie Fantastique - Berlioz 60’ 
2020  The Singing Bone – Mahler 65’ 
2021 The Rite of Spring - Stravinsky 30’ 

- De films worden in de hoogst mogelijke kwaliteit opgenomen zodat zij <12 jaar goed uitvoerbaar blijven.  
- Na het premièrejaar van een nieuwe Symphonic Cinema film vloeit de productie in de ‘standaard’ catalogus. 
- Orkesten betalen een licentie fee voor het vertonen van de film en een performance fee voor de beeldsolist. 
- Orkesten spelen de meesterwerken waarvoor wij films maken gemiddeld om de 2 à 3 jaar. 
- Symphonic Cinema verzorgt via partner BeamSystems de techniek.  
- In onze businesmodellen werken we met netto inkomsten voor Symphonic Cinema.  
- License fees waar orkesten tussen kunnen kiezen hebben in basis 3 budgettaire varianten.  
- Orkesten kiezen daarmee uit verschillende vormen van samenwerking. 

Partnership (co-financier films) 
 
- Orkesten sluiten hierbij een contract voor meerdere producties bij ons af. 
- Zij hebben de regionale of landelijke première. 
- Partners betalen een hogere licentie fee. 
- Middels betaling van 50% bij ondertekening contract, financieren zij een deel van de filmproductie.  
 
Co-commissioning 
 
- Orkesten mogen de nieuwste film in het jaar van de première uitvoeren. 
- Zij ontvangen geen première-rechten.  
- Per land of regio stroomt een deel van deze partners door naar een partnership.  
- Orkesten betalen een lagere licentie fee. 
 
Single order 
 
- Orkesten sluiten een contract voor uitvoering(en) van één bestaande film. 
- Voornamelijk voor orkesten die willen testen of dit concept het vertrouwde publiek aanspreekt.  
- Uitvoering is minstens een jaar later geprogrammeerd dan de première.  
- Onder deze condities wordt de laagste licentie fee doorberekend. 
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De gemiddelde fee voor een Symphonic Cinema uitvoering is bij de bovengenoemde varianten gesteld op: 
 

Partnership   € 20.700    
Co-commissioning  € 17.700 
Single order   € 10.700 

                                                                    

GROEI 
 
Gebaseerd op de pipeline aan geïnteresseerde orkesten hebben wij het volgende model samengesteld. Deze 
groei is gebaseerd op reeds gemaakte afspraken en verwachte verkopen uit de door ons opgebouwde 
pipeline van 54 geïnteresseerde orkesten. Onderbouwingen zijn te vinden in het marketingplan. 
 

             
 
 
PROJECTEN IN OPDRACHT 
 
Door de unieke combinatie in de talenten van Lucas, met ondersteuning van een professioneel productieteam 
komen dirigenten, musici, orkesten en concertzalen met aanvragen voor projecten in opdracht. Deze 
projecten worden (voor rekening en risico) van de opdrachtgever geproduceerd. Al deze projecten houden 
de signatuur van de nieuwe muziekbelevenis die met Symphonic Cinema wordt gecreëerd. 
 
2018   Through My Music I Speak - Brahms 30’ 
 
Hoornist Rob van de Laar heeft Lucas uitgenodigd om samen met hem een programma te ontwikkelen waarbij 
de muzikale invulling wordt gedaan door een hoorntrio en een (drama-documentair) filmproject over de 
componist tot een 1-uurs filmconcert voor de kleinere zalen leidt.  
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2018-2020  The Singing Bone - Mahler 65’ 
 
Amsterdams Concertgebouw directeur Simon Reinink is na het zien van de Firebird performances in ‘zijn huis’ 
met het plan gekomen om ons te betrekken bij de viering van het 100-jarig Mahlerfeest in 2020. Symphonic 
Cinema zal een film ter inleiding van dit feest opzetten op basis van Mahler’s opus 1, die mogelijk op grootse 
wijze met orkest en koor in het Ziggodome wordt uitgevoerd en via live-streaming op meerdere plaatsen 
(Pathe bioscopen in Nederland?), ook in het buitenland te zien zal zijn. Ook met het Concertgebouw zal er met 
fragmenten van deze film een feestelijk lesprogramma voor zoveel mogelijk middelbare scholieren in 
Nederland worden opgezet die met dit project een introductie krijgen in Mahler’s meesterwerken. De 
apotheose is dan een live-performance met orkest, koor en de complete film.  Het Nederlands Philharmonisch 
Orkest heeft zich aangemeld voor de orkestrale invulling. 
 
2018-2022 Baltic Sea Stories - Järvi & Gelgotas 100’ 
 
Samen met dirigent Kristjan Järvi en het Baltic Sea Philharmonic Orchestra is bij het EU Creative Europe fund 
een lopende aanvraag (uitslag in 2017) voor ondersteuning bij een gezamenlijk filmconcert ter viering van de 
onafhankelijkheid van de Baltische Staten. De volgende landen zijn betrokken bij het project: Zweden, 
Letland, Estonia, Lithouwen, Denemarken, Finland en Duitsland.  Als enige ‘outcast’ zijn wij als Nederlands 
bedrijf, met onze specifieke expertise, gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen over het filmaspect.   
 
Meerjarig, flexibel in te delen 
 
Naar aanleiding van onze Stravinsky productie Firebird heeft het Zwitsers bestuur van ‘Fondation Igor 
Stravinsky’ Symphonic Cinema gevraagd om in een partnership met hun organisatie te werken aan een keur 
van vervolgprojecten rond Stravinsky’s oeuvre. De Fondation wil het voortouw nemen in de financiering. In de 
komende maanden hebben we verder overleg waarbij wij onderzoeken welke projecten in bepaalde periodes 
zijn op te nemen in onze meerjarige planning. 
 
Mark-ups bij opdrachten 
 
Door de combinatie van de talenten van Lucas, ondersteund door de productionele- en marketing-expertise 
met het format van Symphonic Cinema zijn zowel orkesten, concertzalen als solisten onze kant op gekomen 
met aanvragen voor opdrachtfilms. Wij hanteren een 30% producers mark-up op de begroting van deze 
specifieke categorie films. Daarnaast wordt 10% contingency opgevoerd.  
 
EDUCATIE 
  
Met de ideologie om een nieuw en jong publiek te interesseren voor het beleven van klassieke muziek, is het 
maatschappelijke draagvlak ook zichtbaar in de educatieve projecten.  
 
- De sociale waarde van Symphonic Cinema binnen het onderwijs is groot.  
- De films behandelen thema’s die aansprekend zijn voor de jongeren.  
- Educatie-projecten verhogen en verjongen tevens de bezoekersaantallen in concertzalen.  
- We ontwikkelen speciale concerten voor scholieren (eventueel met Q&A met acteurs en filmexperts) 
 
Orkesten met een Symphonic Cinema contract kunnen aanvullend ook educatieve performances boeken. Zij 
ontvangen in dat geval de door Fontys en Symphonic Cinema ontwikkelde lesmodule. Voor educatieve 
performances hanteert Symphonic Cinema een korting van 50%. Hoewel de inkomsten lager zijn, zien wij 
hiermee wel het belang in de verkoopstrategie naar orkesten toe. Een educatief programma rondom een 
voorstelling biedt voor instanties mogelijkheden voor subsidies. Specifieke orkesten zullen dus makkelijker 
samenwerken als er een educatief programma mogelijk is.  
 
BRABANT 
 
Om de groeiambities waar te maken is een investering nodig in techniek, kennis en het opleiden van 
personeel. Brabant zal als thuisbasis gaan functioneren van het Symphonic Cinema ecosysteem. Samen met 
de orkesten, technische- en educatieve partners creëren we een kweekvijver waar muziek, performance, 
technologie en educatie samenkomen. De producten die we hier ontwikkelen verspreiden we vervolgens 
buiten de regio, over het land en daarna buiten de landsgrenzen. Over de komende 4 jaar prognosticeren wij 
een reikwijdte vanuit Noord-Brabant van minimaal;  
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Reguliere concertgangers PZN  14.000 
Educatie voorstellingen PZN    5.000 
Educatie programma’s PZN  72.000 
Fontys concerten      5.000 
 
Totaal      96.000   
 
1 Philharmonie Zuidnederland (PZN) 
 
PZN heeft in 2015 in uitverkochte zalen in Eindhoven en Maastricht onze productie Firebird geprogrammeerd. 
Inmiddels is een meerjarige samenwerking overeengekomen. Voor de producties betaald PZN per project 
tussen € 25.000-35.000 al naar gelang het aantal geplande uitvoeringen en is als partner ook mede-financier. 
De komende 4 jaar zullen de volgende voorstellingen worden geprogrammeerd: 
 
        Bezoekers Scholieren 

2017  Daphnis & Chloé - Ravel 60’     3500  1250  
2018  Symphonie Fantastique - Berlioz 60’    3500  1250 
2020  The Singing Bone – Mahler 65’    3500  1250 
2021  The Rite of Spring - Stravinsky 30’     3500  1250 

Naast het programmeren van Symphonic Cinema producties in Brabant, zal de regio met ons werk kunnen 
kennismaken door middel van het PZN educatie project. 24.000 middelbare scholieren in Zuid-Nederland 
worden door PZN bediend in een muziekles programma. Een specifieke integratie van Symphonic Cinema in 
dit programma wordt met hen ontwikkeld. Na voorbereidingen in het eerste jaar zullen we met onze 
lesmodule 24.000 leerlingen kunnen bereiken.  

2 FONTYS 
 
AMPA (Academy of Music and Performing Arts)  
AME (Academy for Music Education) 
ArtCoDe (Academy for Art, Communication and Design)  
 
Met Fontys  hebben we in overleg verschillende projecten gedefinieerd die zowel moeten bijdragen aan de 
doelstellingen van Fontys als aan de onze. In eerste instantie kan Fontys +/- 300 uur committen, verspreid over 
de verschillende projecten. Op dit moment is nog een diepere verkenning nodig binnen de diverse 
afdelingen om tot een uitgebalanceerd plan te komen, met een hoger aantal aan uren en medewerking van 
diverse groepen studenten. Financiële dekking van de volgende projecten worden gezamenlijk geregeld 
 
A Performance  
 
Symphonic Cinema werkt op een cross-mediaal platform. Naast de bestaande Symphonic Cinema producties 
komen er over de jaren nog een aantal bij. Met studenten van Fontys kunnen we specifiekere (en 
experimentelere) performances realiseren. Alle leerlingen in de verschillende disciplines die bij Fontys hun 
talenten ontwikkelen, worden zo mogelijk betrokken in ‘Signature Performances’. De eerste samenwerking 
staat in mei 2018, tijdens het 100 jarig jubileum van Fontys, gepland.  
 
B Lesmodules 
 
Symphonic Cinema leent zich met haar beeldverhalen uitstekend om geïntegreerd te worden in nieuwe 
lesmethoden en/of les-modules op lagere- en middelbare scholen. Met- en door studenten van de afdeling 
muziekeducatie van Fontys AME wordt een structureel masterclass programma gestart met Lucas, waarin hij 
doceert over zijn methodieken in het selecteren, analyseren, verfilmen en uitvoeren van de verschillende 
producties. Samen met de groep worden (proef)lesmodules met content van Symphonic Cinema producties 
voor middelbare scholen opgezet, geanalyseerd en zo mogelijk beschikbaar gesteld aan onderwijs-
instellingen. Deze lesmodules moeten scholieren op een verfrissende en uitdagende manier kennis laten 
maken met klassieke muziek. 
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C Vak van internationaal beeldsolist 
 
Symphonic Cinema wordt op dit moment tijdens iedere concert-uitvoering bestuurd door Lucas zelf. De 
filmscènes worden vanuit een positie tussen de musici in het orkest live getimed op een touchscreen via 
speciaal ontwikkelde software. Voorbereiding en training wordt gedaan door een variëteit aan 
muziekopnames van dezelfde partituur uit te voeren met het bijbehorende Symphonic Cinema beeldverhaal. 
Als beeldsolist (een nieuw vak) reist Lucas op dit moment voor de geprogrammeerde projecten de hele 
wereld over, maar in de toekomst zal hij zeker niet alle uitvoeringen zelf kunnen blijven doen. Een opleiding 
als beeldsolist voor een aantal studenten van Fontys AMPA ligt voor de hand.  
 
D Software ontwikkeling 
 
Zie samenwerking Technische Universiteit Eindhoven & Fontys. 
 
3 Technische Universiteit Eindhoven & Fontys  
 
Het ‘unique selling point’ van onze projecten is de live-montage tijdens iedere concert-uitvoering. Op een 
gegeven moment zal dit handwerk overgenomen moeten kunnen worden door een computer-programma. 
Fontys ziet in een samenwerking met Technische Universiteit Eindhoven en Symphonic Cinema de 
mogelijkheid om een Artificial Intelligence tool te ontwikkelen die de fysieke live performance van Lucas en 
andere beeldsolisten kan overnemen. Dit computermodel moet op basis van input door Lucas, zorgen voor 
een gesynchroniseerd beeldverhaal, reagerend op het orkest en haar dirigent die zo alle vrijheid behoudt om 
naar eigen inzicht en smaak de muziekuitvoering in te blijven vullen. Voor Fontys zelf is een artificial 
intelligence tool, die soortgelijke sturing/keuzes/schakelingen kan maken tijdens muziekstudie en 
performance van een soortgelijk belang. Een dergelijke tool zal als ondersteuning in educatieve trajecten een 
zeer waardevolle toevoeging vormen in toekomstige leertrajecten. De technologische uitdagingen en 
complexiteit van een dergelijke tool is voor de TU Eindhoven weer een interessante uitdaging. Uiterlijk in 2020 
verwachten we de eerste performances met een dergelijk programma te kunnen gaan verzorgen. In de 
testfase zal dit programma ‘schaduw draaien’ achter Lucas. Uiteindelijk zal Lucas enkel de premières van onze 
partners voor zijn rekening nemen en worden andere uitvoeringen door Fontys beeldsolisten ingevuld. Na 3 
jaar zal het programma de besturing over moeten kunnen nemen. De volgende stappen zijn voorzien:  
 
Jaar 1   Opstart programma, haalbaarheid-onderzoek & subsidie aanvragen 
Jaar 2   Ontwikkeling programma 
Jaar 3  Live testen van programma en afronden  
 
Dit programma zal studenten een unieke mogelijkheid bieden om in samenwerking met Symphonic Cinema 
en de bij ons aangesloten partner-orkesten een artificial intelligence applicatie te ontwikkelen. Het gemaakte 
programma zal tijdens live performances moeten worden getest en uiteindelijk de beeldsolist helemaal 
moeten kunnen vervangen.  
 
4 VREE Experiences, Pillow’s Willow VR Studios en Lumo Lab, Strijp-S, Eindhoven 
 
Binnen de klassieke muziekwereld beschouwt men Symphonic Cinema als hightech. Dit willen wij graag zo 
houden. De nieuwe technieken rondom Virtual- en Augmented Reality (een specialiteit van VREE en Pillow’s 
Willow) zullen binnen aanzienlijke tijd een dominante rol gaan spelen binnen de entertainmentindustrie. Met 
deze Brabantse drie-eenheid gaan wij samenwerken om dergelijke technieken voor Symphonic Cinema door 
te ontwikkeling in verdere digitale toepassingsvormen. Met VR content zal de introductie van ieder project 
spectaculair aan het (jonge) publiek worden gepresenteerd.  Met AR elementen, geïntegreerd in speciale 
uitvoeringen krijgt publiek nog eens een extra dimensie in beleving aangeboden. Als accelerator zal Lumo 
Labs haar relatiekring aanwenden voor (mede)financiering. 

EXECUTIE PLAN 

Productie plan 
	
We maken in 2018, 2020 en 2022 bewust geen nieuwe Symphonic Cinema film. Onze ervaring leert dat 
nieuwe producties tijd nodig hebben om verkocht te worden. 2018 wordt dan ook gebruikt om de sales 
pipeline uit te breiden, de educatieve projecten vorm te geven en onze samenwerkingen verder op te starten. 
In het jaar 2018 maken we wel het eerste deel van onze opdrachtfilm Baltic Sea Stories.  
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Verder starten we de pre-productie van de Symphonic Cinema producties die we in 2019 gaan maken. Deze 
strategie zorgt ervoor dat we het bedrijfsrisico minimaliseren door pas te gaan produceren als we onze 
salestargets hebben gehaald.  
 

	
	
The Singing Bone zal in 2020 in première gaan tijdens het Mahler Feest in Amsterdam. Deze film zal in 
samenwerking met Het Concertgebouw Amsterdam worden geproduceerd. Het Mahler Feest is een van de 
belangrijkste klassieke muziekevenementen ter wereld. Het Concertgebouw wil graag iets speciaals doen 
tijdens dit evenement en heeft gekozen voor een Symphonic Cinema film. Naast een aanzienlijke financiële 
bijdrage zal de film meerdere keren worden opgevoerd en live worden gestreamd naar bioscopen 
wereldwijd. De plannen voor dit evenement worden nu gemaakt.  
	
BRABANTSE PARTNERS 
 
A Performance  
Er zal een projectteam worden samengesteld met Fontys AMPA en ArtCoDe. 
 

 
 
B Lesmodules 
Er zal een projectteam worden samengesteld met Fontys AME 
 

 
 
C Vak van internationaal beeldsolist 
Er zal een projectteam worden samengesteld met Fontys AMPA 
 

 
 
D Softwareontwikkeling 
Er zal een projectteam worden samengesteld met de TU Eindhoven en Fontys ArtCoDe. 
 

 



	 9	

FINANCIERING 
 
Voor financiering van onze projecten boren wij verschillende kanalen aan. Wij werken samen met David Dixon 
Associates om ons te ondersteunen in het werven van subsidies, donaties en private investeerders. Zij hebben 
een sterk trackrecord binnen de culturele- en zakelijke wereld. Hieronder een overzicht van de verschillende 
fondsen die wij nu aanvragen.  
 
Subsidies 
 
Voor het Filmfonds wordt in mei een aanvraag verstuurd. In het voortraject is ons traject als veelbelovend 
bestempeld. Voor het VSB Fonds loopt ook een aanvraag. Wij hebben voor onze eerste productie Firebird 
reeds ondersteuning ontvangen. In samenwerking met David Dixon Associates kijken wij naar een reeks 
andere fondsen zoals Fonds21, Gieskes Strijbis Fonds, AFK en Stichting Ammodo, waarvoor de aanvragen 
worden voorbereid. 
 
Culturele investeerders 
 
In samenwerking met David Dixon Associates structureren we Symphonic Cinema op een manier waardoor we 
investeringen kunnen krijgen van culturele investeerders. Hierbij onderzoeken we in samenwerking met het 
Tilburgse bedrijf Eurogroei een zogenoemde Film CV/Maatschap constructie. David Dixon Associates heeft 
eerder voor culturele projecten succesvolle investeringsrondes gedaan bij particulieren en bedrijven.  
 
Co-producties (stichtingen en zalen) 
 
Voor het Mahlerfeest 2020 zijn we in gesprek met het Concertgebouw voor een Symphonic Cinema productie 
rondom om Mahler’s The Singing Bone. Het Concertgebouw zal een groot deel van de productiekosten van 
deze film voor haar rekening nemen. Met Fondation Igor Stravinsky zijn we in gesprek over het produceren 
van meerdere Symphonic Cinema films rondom het werk van Igor Stravinsky, die zij financieel co-produceren.  
 
Brabant C 
 
Wij vragen van Brabant C voor het overgrote deel een lening aan. Omdat wij investeringen doen in tijd en 
middelen die niet direct bijdragen aan de commerciële adoelen van Symphonic Cinema, vragen wij ook een 
deel donatie aan. Met Symphonic Cinema doen we een aanvraag voor ondersteuning van 3 jaar. Totaal 
vragen wij €713.150 aan, waarvan €108.150 subsidie en €605.000 lening (10 jaar lineaire).  Het totaalbedrag is 
29,8% van de begrote kosten.  
 
     Lening   Donatie   Totaal 
 
2017     €230.000  €19.750   €249.750 
2018     €125.000  €47.500   €172.500 
2019     €250.000   €40.900   €290.900 
           -------------- 
           €713.150 
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RISICOANALYSE SWOT 
 
Strengths 
 
- Symphonic Cinema is de eerste en voorlopig enige aanbieder van dit unieke concept. 
- Heeft ruime voorsprong in knowhow, met haar techniek en specifieke softwareontwikkeling. 
- Het beschikt over een sterk team. Lucas is klassiek geschoold musicus en filmregisseur. Dik en Wim zijn 

gerenommeerde filmproducenten en Frank voegt zijn ondernemerschap toe met een succesvol 
trackrecord in online media en opzetten van nieuwe ondernemingen.  

- Beschikt over een unieke technologie die is doorontwikkeld voor haar live performances. 
- Zit in een breed netwerk binnen de klassieke muziek en in de professionele filmwereld. 
- Worden vertegenwoordigd door topagentschap Intermusica voor de internationale sales. 
- Heeft een effectief verkoopmodel dat aansluit bij de markt, met bewezen zakendeals. 
- Symphonic Cinema is geen eenmalig project. 
- Met succes van haar films helpt het interesse te vergroten en afzet te verruimen.  
- Producties van hoogwaardige kwalitatieve films, hebben een lange looptijd. 
 
Weaknesses 
 
- Op dit moment is de creatieve basis smal: het rust op de schouders van Lucas. 
- Performances lopen op termijn tegen een logistiek probleem in Lucas’ beschikbaarheid. 
- Het bedrijf is nog niet goed genoeg gefinancierd. 
- Producties vergen voorlopig een substantiële voorfinanciering en investering. 
 
Opportunity 
 
- Symphonic Cinema is in staat een nieuw en voornamelijk jonger publiek te bereiken. 
- Orkesten moeten en willen innoveren waardoor belangstelling van publiek weer groeit. 
- De klassieke wereld is een gesloten bastion. Maar successen binnen de markt worden gemonitord en op 

termijn geadopteerd door steeds meer orkesten. 
- Film in Concert concepten rond Hollywood blockbusters zijn erg populair. Commercieel zijn ze dus 

interessant. Toporkesten programmeren deze vorm echter niet graag, omdat zij als ‘live jukebox’ 
gedwongen worden om achter het filmverhaal aan te hobbelen.  

- In tegenstelling tot Film in Concert, stelt Symphonic Cinema orkesten in staat, met behoud van eigen 
identiteit en integriteit, meesterwerken uit de klassieke muziek uit te voeren. 

- Experts in educatie en technologie zijn zeer geïnteresseerd om samen te werken en bereid om de 
toepassingen van Symphonic Cinema te verfijnen en te vergroten. 

 
Threats 
 
- De klassieke markt is erg behoudend. Het kost veel inspanning om een voet tussen de deur te krijgen bij 

vooraanstaande orkesten. Tijd is nodig. 
- Bij voortschrijdend succes is er kans dat concurrenten zich op deze markt gaan richten. 
- Budgettaire ruimte bij culturele instellingen kan stagneren. 
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TEAM  
 
Symphonic Cinema beschikt over een sterk team waarbij alle kwaliteiten die nodig zijn om dit bedrijf te laten 
slagen vertegenwoordigd zijn.  
 
Lucas van Woerkum | Filmregisseur en beeldsolist 

 
Maker van tal van muziekdocumentaires en dramaproducties op basis van klassieke muziek. Met 
een achtergrond als klassiek geschoold musicus en opleiding tot filmregisseur, weet hij een brug 
te slaan tussen de film- en muziekwereld. In Symphonic Cinema combineert hij het filmvak met 
zijn ervaringen op het concertpodium. Tijdens de live uitvoeringen van de klassieke 
meesterwerken monteert hij ter plaatste zijn films op de muziek. 
 

Frank van Driel | Marketing strategie en digitale communicatie 
 

Als succesvol internetondernemer stond Frank aan de wieg van de nieuwe media. Frank heeft 
verschillende succesvolle bedrijven opgezet. Waarvan het meest recente Budget Energie. Binnen 
5 jaar is dit bedrijf uitgegroeid tot een serieuze speler op de energiemarkt met 250 man 
personeel en 400 miljoen omzet. Frank heeft een passie voor vernieuwende projecten waarbij 
een nadruk ligt op innovatie en creativiteit. Met expertise in bouwen van bedrijven, sociale media 
en  communicatie bouwt hij de Symphonic Cinema producties verder met zicht op de consument. 

 
Wim Lehnhausen en Dik van der Stroom | Producers 
 

Hun expertise komt voort uit hun productionele verantwoordelijkheden voor zeer diverse 
filmprojecten, waaronder titels als: Abel, Amsterdamned, A Timeless Mystery, Charlotte, De 
Noorderlingen, Dial Nine for Love, Een Zwoele Zomeravond, Flodder, Gordel van Smaragd, 
Grimm, Oh Boy, Remember, The Discovery of Heaven, The Last Island, Verhalen van de straat, 
Wartime Lies, Wings of Fame, Zwartboek.Projecten onder regie van John Badham, Dick Maas, 
Stanley Kubrick, Orlow Seunke, Ridley Scott, Paula van der Oest, Paul Verhoeven, Alex van 
Warmerdam, Frans Weisz. Samenwerkingen met talenten als Pierre Bokma, Stephen Collins, 
Jacob Derwig, Colin Firth, Louise Fletcher, Nelly Frijda, Carice van Houten, Kees van Kooten, 
Derek de Lint, Donna Mills, Halina Reijn, Thekla Reuten, Peter O’Toole, Liev Schreiber, Huub 
Stapel, Renée Soutendijk, Jeanne Triplehorn, en Greg Wise. Na veertig internationale speelfilms, 
meer dan duizend commercials, honderden corporate-films en tientallen televisieprogramma’s 
hebben zij in 2010 de oudste filmstudio’s ‘Amsterdam Studio’s’ overgenomen.  


