
Eva richt zich op klassieke muziek, en dan vooral 
nieuwe en jongere doelgroepen. Brent en  
Kimtessa richten zich op popmuziek, waarbij  
Brent ook de jazzconcerten onder zijn hoede 
neemt. Ook al lijken die genres soms gescheiden, 
de marketeers werken lang niet altijd op hun  
eigen eilandje. Kimtessa: ‘Dankzij ons enorme  
programma, dat letterlijk reikt van Mainstreet tot 
het Juilliard Kwartet, en De Jeugd van Tegenwoor
dig tot New Cool Collective, mogen we veel ver
schillende mensen ontvangen. Voor elke doelgroep 
maken we een plan op maat. Zo kan een van  
‘mijn doelgroepen’ best op die van Eva lijken.’  
Eva: ‘Popliefhebbers kunnen net zo goed genieten 
van een klassiek concert, maar soms hebben ze 
een zetje nodig.’ De marketeers hopen dat bezoe
kers die TivoliVredenburg al hebben ontdekt vaker 
terugkomen en nieuwsgierig zijn naar andersoor
tige concerten, en na pop ook klassiek bezoeken 
of vice versa. Eva: ‘Het helpt dan enorm dat je hier 
niet op rood pluche onder een kroonluchter zit.’

Brent: ‘Op onze afdeling zie je meer en meer dat 
de marketeers ideeën opdoen bij elkaar.’ Eva:  
‘Zo promoot ik het klassieke concertprogramma 
Pieces of Tomorrow, een introductie in de wereld 
van de symfonische muziek, eigenlijk op een 
popmanier.’ Kimtessa: ‘Ook zoeken we continu 

manieren om de breedte van ons programma  
te laten zien. We maken niet alleen agenda’s per 
genre, maar ook met alles door elkaar.’

De marketeers hebben er een sport van gemaakt 
om op zo’n drukke concertavond het publiek van 
het ene concert van het ander te onderscheiden. 
Kimtessa: ‘Als wij ons werk als marketeer goed 
willen doen, moeten we precies weten welk type 
bezoeker op onze shows afkomt. Maar soms kom 
je op zo’n avond voor verrassingen te staan, en 
loopt een langharige bezoeker op legerlaarzen 
opeens niet naar Pandora, maar naar het kamer
muziekconcert in Hertz.’ Brent: ‘We proberen dan 
ook zo veel mogelijk bij de concerten te zijn die we 
hebben gepromoot. Je kunt ons dus vaak genoeg 
tegenkomen! Ter plekke zien we of het publiek 
dat we voor ogen hadden ook is gekomen. En of 
ze een gave avond beleven, want daar gaat het 
uiteindelijk om.’

Na de opening werd wel even gevreesd dat bij
voorbeeld de metalbezoekers zouden clashen met 
de klassiekemuziekliefhebbers. Kimtessa: ‘Maar 
als je nu ziet dat een jongen met doodshoofdshirt 
de deur openhoudt voor een oudere dame, krijg je 
toch gewoon kippenvel!’ 

INTERVIEW

Er klinkt muziek in vijf zalen 
tegelijk, het bruist op Plein 6 
en Het Gegeven Paard zit 
vol. Terwijl in Hertz een 
strijkkwartet speelt, klinkt er 
jazz in Cloud Nine en wordt er 
gerockt op de Rabo Open Stage. 
Op dagen als deze ontmoet 
publiek in alle soorten en maten 
elkaar. De marketeers van 
TivoliVredenburg werken  
nauw samen om die 
kruisbestuiving te bereiken. 
Marketeers Kimtessa Hill,  
Eva Huisman en Brent Oostrum 
vertellen over hun aanpak. 
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