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Introductie

Mede met steun van het Brabant C Fonds is in 2017 de productie Daphnis & Chloé gerealiseerd die de start 
markeerde van nieuwe samenwerkingen met verschillende partners in Noord-Brabant. Naast de bestaande 
samenwerking met Philharmonie Zuidnederland, was dit het jaar waarin ook de Fontys Hogeschool voor de 
Kunsten een educatie partnership met Symphonic Cinema in de provincie aanging. Het was een waardevolle 
leergang voor de studenten, maar misschien nog wel meer voor onszelf en de FHK.  

Vanaf 2020 blijft Philharmonie Zuidnederland muzikale partner voor Brabant en Limburg en is er een nieuwe 
samenwerking met het Brabants orkest Sophia’s Vereeniging gesloten. Een uitbreiding van de samenwerking met 
de FHK wordt op grond van de eerdere ervaringen gesloten en een nieuwe partner Sioux treedt aan, die op het 
gebied van technologie wil zorgen dat het merk Symphonic Cinema vanuit Noord-Brabant voor de komende 
jaren versterkt wordt, en met schaalvergroting de wereld in de toekomst kan bedienen.  

Door uitbreiding van de catalogus met nieuwe films, waaronder de recentelijk gerealiseerde productie The Echo 
of Being, zal de zichtbaarheid en aantrekkingskracht van Symphonic Cinema (zoals de laatste jaren zowel 
nationaal als internationaal is gebleken) het bedrijf verder laten groeien.  
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Ontwikkelingen 2017-2020
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Daphnis & Chloé  

De productie Daphnis & Chloé beleefde in het première-seizoen 2017-2018 vijf uitvoeringen in Eindhoven, 
Maastricht en Amsterdam. De deelnemende orkesten Philharmonie Zuidnederland en het Nederlands 
Philharmonisch Orkest zetten hiermee de samenwerking met Symphonic Cinema voort die begon in 2014 
met de uitvoeringen van Firebird. Met veel publiekssucces lanceerde Philharmonie Zuidnederland met 
Daphnis & Chloé de eerste serie iClassics. Dit nieuwe één uurs concert-format op de zondagmiddag trok 
een nieuw en aanmerkelijk jonger publiek naar de concertzaal, mede door het onderwerp van de film dat 
aansluit bij de leefwereld van jongeren. 

‘De digitale wereld waarin we leven wordt slim gebruikt door het contrast te laten zien tussen het ideale, 
online gecreëerde beeld dat jongeren aannemen en de meer kwetsbare kanten die nodig zijn om liefde een 

kans te geven. De beelden zijn prachtig gefilmd en de sandwichformule van film en muziek smaakt naar 
meer.’ 

De Telegraaf 
 
De productie werd in 2019 zeer goed ontvangen in Engeland met het BBC Philharmonic Orchestra. Brits 
recensent Robert Beale van The Arts Desk schreef over de uitvoering in Manchester een diepgaand stuk.  

‘The filmic narratives are intriguing, even puzzling, and hold the attention superbly. Van Woerkum does it with 
great skill and stretches the boundaries of narrative film’.  

Optredens in Praag en Taiwan stonden gepland voor de eerste helft van 2020 maar zullen verplaatst worden 
naar een later seizoen vanwege de Corona crisis.  

The Echo of Being 

Een grote stap op zowel creatief als productioneel vlak werd gerealiseerd met de productie The Echo of 
Being op muziek van Gustav Mahler. Voor het eerst werkten we met een internationale cast van Hollywood 
acteurs, en hebben we cameraman Kees van Oostrum (President van de American Society of 
Cinematographers) bereid gevonden met ons te werken. Deze productie werd volledig in Italië gefilmd en 
kwam o.a. tot stand met steun van het Italiaanse IDM filmfonds en het VSB Fonds. Na twee uitvoeringen in 
februari in een uitverkocht Concertgebouw wordt deze productie hopelijk in het najaar van 2020 nog 
uitgevoerd door Orchestra Philharmonique de Liège in Brussel en Luik. De productie vormt tevens de start 
voor de samenwerking met onze nieuwe Brabantse partner Sophia’s Vereeniging met geplande uitvoeringen 
in Brabant in 2021.  

NRC recensent Wenneke Savenije schreef in het muziek vakblad De Nieuwe Muze: 

‘Ik raak helemaal in de ban van Symphonic Cinema en niet alleen als het meisje sterft rollen er tranen over 
mijn wangen. Leven en dood vliegen door de Grote Zaal, alsof Van Woerkum met Mahlers diepste 
zielenroerselen een spirituele dans opvoert. Het multimediale totaaleffect is wat mij betreft mooi en 

respectvol, integer en diepzinnig. Het een versterkt het ander. Ik ben om.’



Educatie 

Met studenten van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten heeft een masterclass traject plaatsgevonden dat 
resulteerde in een Symphonic Cinema concert tijdens het 100-jarig bestaan van het conservatorium. De 
technische expertise en programma’s zijn door Lucas gedeeld, waardoor de studenten hun eigen projecten 
met Symphonic Cinema-achtige performance konden realiseren. Zo kon Lucas als individuele vraagbaak 
studenten zoveel mogelijk ter zijde staan om hun creatieve uitdagingen te overkomen. Voordat Lucas te hulp 
schoot was er eigenlijk nog geen flauw idee hoe studenten hun synchronisatie tussen beeld en geluid op 
konden lossen. Alle projecten zijn succesvol uitgevoerd tijdens het jubileum. Een mooie kick-off is gegeven om 
deze studenten de kant van beeldsolisten-expertise te laten ervaren. 

Er was ook een streven om in hetzelfde leerjaar studenten te gaan opleiden, om de functie van Lucas in het 
orkest als beeldsolist op termijn over te kunnen laten nemen. De juiste kandidaten werden toen helaas niet 
gevonden. Maar er werd wel op de opleidingen van FHK het zaadje geplant, dat er een opening was om met 
Symphonic Cinema mogelijk een carrière op te bouwen. En zie daar, de belangstelling onder studenten is 
gewekt! Inmiddels zijn er door de FHK drie geschikte kandidaten aangedragen die op de korte termijn Lucas 
zouden kunnen vervangen als beeldsolist: 

- Aura Bouw (22) Compositie master studente met eigen interdisciplinaire projecten. 
- Steven Stoffels (21) Compositiestudent met focus op filmmuziek. 
- Vlad Chlek (25) Afgestudeerd componist die veelvuldig gebruikmaakt van video. 

Tevens zien we een stijging in de bezoekersaantallen van jongeren tijdens de performances. Wij geloven dat de 
recente producties die inhoudelijk zijn gericht op jongeren hieraan ten grondslag liggen. Daphnis & Chloé gaat 
over jong volwassenen, en bij The Echo of Being hebben we bewust gekozen om een hoofdpersonage van 
vijftien jaar te casten (in plaats van een kind van vijf in relatie met de historische basis van het verhaal). Onze 
keuzes op dit vlak worden zeer bewust genomen. We zien de groei van deze specifieke doelgroep als 
belangrijk onderdeel van het bestaansrecht van Symphonic Cinema. In komende producties zullen we de jonge 
doelgroep mogelijk nog directer gaan betrekken, zie voor verdere toelichting het hoofdstuk artistieke visie.  

Ambities 

Op dit moment bestaat de portfolio uit vier filmtitels. We hebben een interessante mix van titels met 
beeldverhalen van verschillende orde. Het is voor orkesten en concertzalen inmiddels zichtbaar op welk niveau 
onze productionele- en artistieke kwaliteit ligt. Nu is het zaak om het merk Symphonic Cinema nog verder over 
de wereld te verspreiden, en het aantal performances te gaan verhogen.  

De samenwerking met Sioux in het creëren van een digitale beeldsolist is belangrijk! Het bedrijf kan blijven 
groeien, zonder afhankelijkheid van de beschikbaarheid van Lucas of van één van zijn pupillen als beeldsolist. 
Producties zullen uiteindelijk, o.a. door lagere uitvoeringskosten (geen performance-, reis- en verblijfkosten van 
een beeldsolist), makkelijker verkocht worden. Lucas zal zich voor groei van onze portfolio steeds meer kunnen 
gaan richten op het ontwikkelen van nieuwe films en uitvoeringsvormen.  

Educatie-modules voor middelbare scholen, mede ontwikkeld door studenten van de FHK, zullen we op 
termijn wereldwijd beschikbaar moeten maken, zodat orkesten naast de performances ook een (online) 
educatie-pakket kunnen aanbieden voor nieuwe generaties.  
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Artistieke visie
Het vervolgplan voor de komende drie jaar spitsen we toe op drie onderdelen: 

1 EDUCATIE 
Een geprolongeerde samenwerking met FHK studenten Muziek Educatie en middelbare scholen.  

2 INNOVATIE 
Het ontwikkelen van ROBOLUKE, de digitale beeldsolist.  

3 VERBREDING 
Het produceren van nieuwe films en het inzetten van bestaande producties in nieuwe formats.  

Om onze doelstellingen in gang te zetten werken we op dit moment samen met:  

1 Academie voor Muziek Educatie - FHK Tilburg 
2 Sioux Technologies - Eindhoven 
3 Symfonisch blaasorkest Sophia’s Vereeniging - Loon op Zand (SV) 
4 Concertzaal Tilburg / Chassé Theater Breda / Muziekcentrum Frits Philips Eindhoven 
5 Philharmonie Zuidnederland (PZN) 

Bovenstaande partijen zijn op een logische wijze met elkaar verbonden in de samenwerkingen met Symphonic 
Cinema. Sophia's Vereeniging biedt als flexibel orkest het platform in Brabant voor de trials en ontwikkeling van 
Roboluke van Sioux en biedt het podium voor de training van de aankomende beeldsolist van FHK. FHK 
ontwikkelt een educatie-module voor middelbare scholen die PZN goed van pas kan komen. Sioux werkt aan de 
Roboluke die zowel SV, PZN als concertzalen een geautomatiseerde Symphonic Cinema uitvoering kunnen 
leveren. Alle partners werken zodoende samen in het verder uitbouwen van het bedrijf Symphonic Cinema, 
waarbij technologische know-how de kwantiteit van voorstellingen en daarmee bereik naar publiek verhoogd.  

1 EDUCATIE 

Educatie-modules laten ontwikkelen door studenten van FHK op basis van Symphonic Cinema projecten en 
technologie zijn een onderdeel van de kroon op het werk van ons bedrijf. Dat er een dergelijke waardering en 
erkende vernieuwing wordt gezien door de leidinggevenden van FHK, dat zij samen met ons (onderdeel van) een 
leergang in willen vullen is zeer belangrijk voor ons. Hun studenten zijn namelijk (ook voor ons) de toekomst! 
Zowel als ambassadeurs, als volgers en als mogelijke collega’s. Educatiemodules voor middelbare scholen 
vergroten niet alleen de zichtbaarheid van Symphonic Cinema onder een jonge doelgroep, maar versterkt ook de 
ideologie om het publiek voor de klassieke muziekwereld te verjongen. We willen de jongeren bereiken middels 
een meerjarig lessenpakket dat wordt ontwikkeld door de Academie voor Muziek Educatie.  

Academie voor Muziek Educatie - FHK Tilburg 

15-20 eerstejaars studenten Muziek Educatie krijgen in studiejaar 2020-2021 de opdracht om een lessenreeks te 
ontwerpen en uit te voeren op tien middelbare scholen in en rond Tilburg waarbij werken van Symphonic Cinema 
als uitgangspunt en inspiratiemiddel zullen dienen. De leerlingen krijgen naar aanleiding van de films een nieuwe 
vorm van muziekeducatie en gaan toewerken naar het organiseren van een Symphonic filmfestival waar zij onder 
andere zelf ontworpen materiaal vertonen. Aansluitend zullen de jongeren naar een performance van Symphonic 
Cinema gaan waarbij de ‘beste’ film die in hun jaargang tot stand is gekomen in het voorprogramma vertoond zal 
worden. Het conservatorium zal musici leveren (eventueel ondersteund door leden van Sophia’s Vereeniging) die 
de muziek live bij het werk van Lucas gaan verklanken, als slot van de educatie-module in juni 2021. Een 
bijkomend plus-punt van de werkzaamheden die FHK studenten doorlopen is dat ze als het ware een 
proeftraject ontwerpen en afleggen voor nieuw (aanvullend) muziekonderwijs voor het Voortgezet Onderwijs. Met 
Philharmonie Zuidnederland heeft de FHK een lopende samenwerking. De educatie-module die bij de FHK is 
gestart kan overgenomen en verfijnd worden en via het PZN educatie programma (beschikbaar voor +/- 17.000 
kinderen op scholen in Zuid Nederland) verder uitrollen.  
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2 INNOVATIE 

Sioux ontwikkelt ROBOLUKE;  de digitale beeldsolist 

Met meer dan 700 engineers ondersteunt en vormt Sioux de R&D afdelingen van vooraanstaande internationale 
hightechbedrijven. Sioux neemt met en voor Symphonic Cinema het besturingsysteem bij performances (dat op 
dit moment bediend wordt door Lucas) onder handen. Het doel is om de beeldsolist tijdens performances op 
den duur vervangbaar te maken via een geavanceerd digitaal systeem. Voor het publiek moet de impact van 
ieder filmconcert (minstens) gelijk blijven, of deze nu door Lucas, of een andere beeldsolist, of door het 
uiteindelijke ROBOLUKE systeem wordt uitgevoerd. In de huidige oplossing is er een getrainde musicus/
technicus (de beeldsolist) die kennis bezit van zowel het muziekstuk in kwestie, als de te synchroniseren film. 
Door middel van een dashboard aan buttons (trager, sneller, pauze, volgende scene) kan hij handmatig en live 
het beeldverhaal synchroniseren met het concert. Omdat dit een moeilijke taak is met iedere keer nieuwe 
variabelen, is de timing van de synchronisatie niet altijd optimaal. De wens is een systeem te ontwikkelen waarbij 
de beeld-geluid synchronisatie haarzuiver bestuurd kan worden door een digitaal computersysteem. Deze heeft 
dus als taak de muziek en de dirigent te volgen en tevens de film te versnellen/te vertragen en bovendien de 
scènewissels op het juiste moment uit te voeren. Sioux Technologies is met Symphonic Cinema begonnen de 
specificaties voor ontwikkeling van de basis technologieën in kaart te brengen. De onderliggende wiskunde, 
algoritmiek en real-time implementatie is breder inzetbaar dan voor enkel de kunstsector.  Dat maakt dat een 
partij van dit formaat een opening ziet om in een dergelijk systeem met ons te willen investeren. In het 
ontwikkeltraject wordt samengewerkt met studenten wiskunde/elektrotechniek in mogelijke combinatie met 
studenten van FHK.  

In principe staat voor de samenwerking tussen Sioux en SC niets in de weg. Beide partijen vertrouwen op 
elkaars inbreng. Financieel is het wel belangrijk voor Sioux, dat zij op een stukje financiering ‘van buiten’ kunnen 
rekenen. Maar ze durven alvast stappen te zetten. Als we kijken naar de redenen waarom Sioux hiertoe bereid is 
kunnen we het volgende deel van het mission statement van dit concern aanhalen: ‘learning, sharing, interacting, 
having fun and working on innovative solutions’. Hierin past SC volledig! Verder is het voor Sioux van groot 
belang om ‘new talent’ aan zich te binden. Sioux is nog lang niet uitgegroeid en is voortdurend op zoek (binnen 
een zeer competitieve markt) naar nieuwe arbeidskrachten. Een project als dit voor Symphonic Cinema is 
absoluut onderscheidend, biedt een mooie opening naar een ‘coole werkomgeving’ en onderstreept het imago 
van Sioux. Gesture recognition in combinatie met gecompliceerde, ultrasnelle, variabele stuur- en 
schakeltechnieken zijn onderdelen waaruit onze ROBOLUKE moet bestaan. 

Met het volgende voorbeeld proberen we de complexiteit uit te leggen, van wat wij van ROBOLUKE verwachten. 
Bij Symphonic Cinema is het muziekstuk, de partituur te definiëren als de ‘roadmap’ die als basis dient voor de 
start- en schakelpunten waarop het SC beeldverhaal wordt ingevuld. De dirigent helpt voor een belangrijk deel 
om de schakelpunten te ondersteunen, maar wordt van dirigent tot dirigent anders ingevuld (en mee gevarieerd). 
Gesture- & motion-recognition spelen in dat verband voor ROBOLUKE een belangrijke rol.  

In het ‘plan van eisen’ zijn de volgende uitdagingen omschreven. Er moeten minimaal twee trajecten simultaan 
draaien en continue keuzes maken.   

1 Synchronisatie moet van milliseconde tot milliseconde worden gevonden, bijgesteld en vastgehouden worden 
tussen de partituur/de roadmap versus de live concertuitvoering van het desbetreffende orkest met dirigent, die 
altijd iets afwijken in interpretatie en tempi van de ‘roadmap’, waarop het SC beeldverhaal moet worden 
geschakeld.  

2 Het SC beeldverhaal moet starten, schakelen naar volgende shots en scenes, eventueel versnellen en 
vertragen (via ‘voorspellende’ software) en zorgen dat het beeldverhaal ‘on track’ blijft met de muziekuitvoering 
van het live orkest. 
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Sioux is op verschillende markten een belangrijke speler. ‘Medical, Automotive, Telecom, Trafic, Transport & 
Infrastructure’ om er een paar te noemen. Laten we de ROBOLUKE eens vertalen naar een mogelijke toepassing 
in de Automotive industry:  

1 Als de ‘roadmap’ in dit geval wordt omgezet in een stadskaart waarbij de GPS coördinaten van een 
vervoermiddel aangeven waar deze zich zou moeten bevinden, dan kunnen deze  gegevens vergeleken worden 
met de live positie en snelheid van dit object op de weg. 

2 Met hulp van gesture- & motion-recognition zijn obstakels/varianten op het traject in beeld te brengen en 
daarop (via ‘voorspellende’ software) het object laten versnellen, vertragen of besturen. 

Soortgelijke complexe sturingen als waar de ROBOLUKE voor ons wordt ontworpen zijn dus op andere, voor 
Sioux vertrouwde markten en toepassingen denkbaar en spelen zeker mee met de keuze van Sioux om dit 
traject met Symphonic Cinema in te gaan. De manier waarop Sioux met Symphonic Cinema gaan samenwerken 
is waarschijnlijk volgens een ‘development agreement’ waarbij toekomstige revenues volgens een sleutel worden 
verdeeld. 

3 VERBREDING 

Nieuwe producties 

Op artistiek vlak was de laatste productie van Symphonic Cinema The Echo of Being een belangrijke stap 
voorwaarts. Door het combineren van verschillende werken uit het oeuvre van één componist ontstond meer 
vrijheid in het opbouwen van het drama in de film. Dit concept willen we verder uitbreiden in een nieuwe 
productie, waarin een combinatie van verschillende muziekstukken uit het gehele oeuvre van de klassieke 
muziek de basis voor de film vormt. Met trots kunnen we melden dat tweevoudig oscar-winnares Emma 
Thompson na het zien van de première van The Echo of Being (waarin haar man Greg Wise de hoofdrol speelt), 
heeft aangeboden om de hoofdrol in een nieuwe film te vertolken. In een raamvertelling worden hoogtepunten uit 
de klassieke muziek op een relevante manier met elkaar verweven, en krijgt het nieuwe publiek een brede 
introductie in de wereld van de klassieke muziek. Een film die al langer op de planning staat, en nog volgens het 
originele principe zal worden gemaakt is Symphonie Fantastique, waarin het gehele programmatische werk 
integraal wordt verfilmd. Deze productie wordt een kinderfilm in het genre dansfilm, waarin hedendaagse 
dansstijlen zoals bijvoorbeeld hiphop en vogue worden uitgevoerd door jonge topdansers. Geïnspireerd op de 
populaire tik-tok cultuur wordt deze film een hedendaagse vertaling van het verhaal dat Berlioz in 1830 
opschreef.  

Sophia’s Vereeniging - Loon op Zand 

De samenwerking met dit symfonische blaasorkest zorgt voor een belangrijke verbreding van de markt voor 
Symphonic Cinema. Er bestaan bewerkingen voor blaasorkest voor de muziek die we in onze verschillende 
producties gebruiken, waardoor de films niet meer exclusief voor symfonie-orkest geprogrammeerd hoeven 
worden. Onder leiding van dirigent Jos Schroevers is Sophia’s Vereeniging, los van een verbindende factor in de 
nieuwe innovatieve en educatieve ontwikkelingen, een nieuw ‘populairder’ toegankelijker podium. Enerzijds 
bieden de repetities en voorstellingen een platform voor het testen van de nieuwe techniek die Sioux ontwikkelt. 
Anderzijds zijn de concerten onderdeel van het educatie-traject, waarin zowel studenten AME als leerlingen VO 
kennismaken met Symphonic Cinema. De voorstellingen bieden ook kans voor nieuw op te leiden beeldsolisten 
die onder begeleiding van Lucas kans krijgen om praktijkervaring op te doen. Ook bieden de film-concerten op 
nieuwe plekken in Noord-Brabant een nieuwe kennismaking voor nieuw publiek uit de regio.  
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Concertzaal Tilburg / Chassé Theater Breda / Muziekcentrum Frits Philips 

Er staan reeds voorstellingen van The Echo of Being geprogrammeerd voor 2021 in voor Symphonic Cinema 
nieuwe locaties, waaronder Concertzaal Tilburg en Chassé Theater Breda. Met muziekcentrum Frits Philips in 
Eindhoven wordt op het moment nog gekeken naar de juiste datum. Door samen te werken met Sophia’s 
Vereeniging ontstaat er meer flexibiliteit in het verspreiden van de optredens over Brabant, in aanvulling op de 
speeldagen met Philharmonie Zuidnederland die strakker gebonden zijn aan hun vaste plaatsen en speeldata. 
Waar wij zeer enthousiast over zijn is het feit dat de bovengenoemde partners in het verlengde en in de 
breedte van elkaar logisch verbonden en betrokken zijn in elkaars disciplines. We zien Noord-Brabant als het 
ontwikkelingslaboratorium voor verschillende facetten van Symphonic Cinema waarbij de komende jaren met 
hulp van Brabanders, jong en oud, de diverse ontwikkelingen zowel binnen als buiten Nederland hun 
oorsprong hebben gevonden.  

Philharmonie Zuidnederland 

Met dit orkest hebben we reeds meerdere producties uitgevoerd, en om de verbinding met de nieuwe 
doelgroep te blijven houden, zetten we onze samenwerking voort met The Echo of Being, hopelijk in seizoen 
2021-2022. De directie heeft ook enthousiasme geuit over de nieuwe productie Symphonie Fantastique. PZN 
is ook het eerste professionele orkest waarmee we de educatiemodule, ontwikkeld door studenten FHK, 
willen uitproberen en waar nodig met behulp van hun educatie-afdeling verfijnen en verbeteren.  

Commerciële aanpak 
Symphonic Cinema heeft drie soorten verkoopmodellen, namelijk partners, (co-)commissioners en eenmalige 
afnemers. Het verschil tussen de drie verschillende soorten afnemers is dat partners een samenwerking 
aangaan voor tenminste drie jaar en (een deel) voorfinanciering in een reeks van projecten bieden. Co-
commissioning partners gaan éénmalig mee in (deel-) voorfinanciering van één project. Éénmalige afnemers 
en/of terugkerende klanten die echter niet meedoen in de financiering van een project vallen onder de 
standaard ‘sales’ (zie ook cijfers). Partners krijgen te allen tijde de première in een afgesproken territorium. 
Naast deze drie verkoopmodellen wordt er hard gewerkt aan een educatieve module om ook daar een 
verdienmodel van te maken. Mogelijk zal er door de samenwerking met Sioux een nieuwe poot ontstaan die 
in een nader te bepalen joint-venture verhouding inkomsten zal kunnen genereren bij externe licentie 
overeenkomsten op de besturing-software. De zogenaamde ‘fanbase’ groeit gelukkig op alle fronten! 
Orkesten, dirigenten, concertzalen zijn blij met de kwalitatief uitzonderlijke producties waar zij deel van 
uitmaken. Publiek raakt ‘gewend’ om ieder jaar minstens één keer een SC performance mee te maken in hun 
regio. De naamsbekendheid, vindbaarheid en attentie op social media neemt toe en de (uit-)verkoop van 
tickets helpt om weer sneller een nieuwe productie te programmeren. Naar de toekomst willen wij zeker de 
commerciële uitingen (films, posters, advertenties) strakker sturen en beheersen voor onze opdrachtgevers. 

Realiseren inkomsten 

Met steeds meer bestaande producties worden deze in groeiend aantal verkocht aan concertzalen en 
orkesten middels: licentie voor het vertonen van dit filmproject, kosten voor de performance en technische 
productie. Hoe meer producties hoe meer verkopen kunnen worden gerealiseerd. Onze wereldwijde agent 
Intermusica ontvangt over de inkomsten wel een commissie.  

Publieksbereik 

Naast het bereik van het regulier publiek (gemiddeld 1500 bezoekers per voorstelling) worden in de komende 
producties ook specifiek middelbare scholieren betrokken. Zowel op school als in de concertzalen zullen we 
op deze doelgroep inspelen. Wanneer op termijn de digitale beeldsolist is ontwikkeld kan het publieksbereik 
nog een stap verder worden vergroot. Er zal in de toekomst een verschil in prijs ontstaan voor (inter-)nationale 
premières met Lucas als beeldsolist, junior beeldsolisten en de economische digitale variant. 
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Milestone planning
Planning Performances 

November 2020		 	 Philharmonique de Liège		 	 The Echo of Being 
Februari 2021	 	 	 Concerttour Finland	 	 	 Daphnis & Chloé 
April 2021	 	 	 Sophia’s Vereeniging	 	 	 The Echo of Being 
Oktober 2021	 	 	 Prague Radio Orchestra	 	 	 The Echo of Being 
September 2021	 	 Oregon Symphony	 	 	 Symphonie Fantastique 
November 2021		 	 Noord Nederlands Orkest	 	 Symphonie Fantastique 

Planning FHK 

Maart 2021 	 	 	 Voortgezet Onderwijs implementatie fase 1 
April 2021	 	 	 Themaweek bezoek Sophia’s Vereeniging  
Mei 2021	 	 	 Voortgezet Onderwijs implementatie fase 2 
Juni 2021	 	 	 Showcase 

Planning Sioux 

Het traject voor de ontwikkeling van ROBOLUKE is als volgt onderverdeeld: 
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1. Een feasibility study op basis van audio en video opnames waarin wordt onderzocht of de te 
ontwikkelen techniek mathematisch haalbaar is. Hierbij worden ook bestaande algoritmen onderzocht 
van gerenommeerde instituten met ervaring op dit gebied. Ook bestaande technieken voor de 
opname en registratie worden getest en onderzocht. Deze fase wordt uitgevoerd middels een stage/
afstudeer opdracht voor een student wiskunde/elektrotechniek met intensieve begeleiding van een 
Sioux medewerker. De uitkomst is een duidelijke uitspraak over de fundamentele haalbaarheid van het 
systeem (2020). 

2. De software implementatie en deployment. De focus ligt hier vooral op het mogelijk maken dat de 
algoritmen snel genoeg uitgevoerd kunnen worden. Een computer-specialist zal worden ingezet die de 
hardware implementaties kan onderzoeken. Aan het einde van deze fase wordt een beslissing 
genomen voor het vervolg van het project en is het marketing en distributie plan helder (Begin 2021).  

3. Artistieke integratie. Het verbinden van alle aspecten van het probleem tot een succesvolle oplossing. 
Sioux levert hier een bijdrage in de discussies voor extra artistieke mogelijkheden en toekomstige 
product definities. Hiermee zijn alle technische, artistieke en business aspecten van het systeem in 
kaart gebracht. (Eind 2021). 

4. Productontwikkeling. Allereerst zal een prototype worden gebouwd waarmee veldtesten kunnen 
worden uitgevoerd. Op basis van de ervaringen en uitkomsten van fase 3 kan dan de 
productontwikkeling starten (2022). Hierop volgt de ingebruikname van de techniek door Symphonic 
Cinema. 

Philharmonie Zuid-Nederland 

Er is reeds overleg geweest over de mogelijkheid om The Echo of Being in de kamermuziekversie te 
programmeren in verband met de Corona-restricties. Een datum hiervoor is momenteel nog niet bekend. 


