
Zwarte cijfers voor Symphonica In Rosso 

 

“Drie shows levert een gezond businessmodel op” 

 

Sinds de eerste editie in 2006 is Symphonica In Rosso een 

begrip. The Entertainment Group voert een strakke regie over 

de avonden en stuurt zodoende het imago van SIR zelf. 

 

Door: Werner Schlosser 

 

Binnen The Entertainment Group (TEG) zijn manager corporate 

projects Robert Lamsma en manager concerts Pieter Lubberts 

verantwoordelijk voor Symphonica In Rosso (SIR). “We willen 

een complete avond uit bieden, waarbij de kernwaarden van de 

show - licht, geluid en decor - goed geregeld zijn”, licht 

Lamsma toe. “De geselecteerde artiesten hebben altijd een 

uitgebreid hitportfolio, waardoor het een avond vol herkenning 

wordt. Uit onderzoek blijkt dat bezoekers het ook 

daadwerkelijk zo zien.” 

De gekozen insteek is al direct bij de eerste editie 

ingevoerd. “We zijn in 2006 begonnen met de grootste artiest 

van Nederland, en geen artiest ter wereld gaat in Nederland 

zoveel kaarten verkopen als Marco Borsato.” Op de zanger 

kwamen 320.000 bezoekers af, dus in één klap kende één op de 

50 Nederlanders het concept. De keerzijde is, dat het niet 

anders kan dan dat voor latere edities minder kaarten verkocht 

zouden worden. 

 

Na Borsato, Paul de Leeuw en Lionel Richie staat dit jaar 

Diana Ross in de vaste SIR-venue, het Arnhemse Gelredome. 

Lubberts noemt ‘het überhaupt in contact komen met Diana Ross’ 

tot nu toe het moeilijkste element in de productie van 

Symphonica In Rosso 2009. “Maar toen we eenmaal een lijntje 

met haar hadden, toonde ze ook grote betrokkenheid. Ze is erg 

enthousiast over onze tekeningen en plannen. In eerste 

instantie benaderde ze de concertreeks als een klusje, maar ze 

is er nu wel van overtuigd dat ze gaat meewerken aan een 

topproductie die veel Amerikaanse evenementen voorbijstreeft.” 

Dit enthousiasme werd aangewakkerd na een telefoontje van Ross 

met Lionel Richie, die vorig jaar de huisartiest van SIR was. 

Sindsdien toont hij zich een ware ambassadeur. De zanger heeft 

zelfs de wens uitgesproken in het buitenland met het concept 

op tournee te gaan. “Het is niet ondenkbaar dat we SIR buiten 

Nederland gaan uitrollen”, zegt Lubberts. In eerste instantie 

denkt hij daarbij aan landen als Duitsland, Engeland en 

België, waar het idee oorspronkelijk ontstaan is. “Er is nog 

niets concreet en er hangt nog geen jaartal aan, maar het idee 

begint bij ons steeds meer rond te zoemen.” Hij noemt het 

‘zonde om het concept niet naar het buitenland te brengen’. 

“SIR brengt natuurlijk grote investeringen en risico’s met 



zich mee, en die kun je spreiden door het spektakel vaker op 

te voeren.” 

 

Voor wat betreft de komende optredens met Diana Ross heeft TEG 

de ambitie om minimaal drie shows uit te verkopen, oftewel 

90.000 bezoekers te trekken. “Drie shows levert een gezond 

businessmodel op”, geeft Lamsma aan. 

De kaartverkoop (begin juli waren circa 40.000 stuks verkocht, 

WS), ligt volgens Lubberts op hetzelfde niveau als die voor 

Lionel Richie vorig jaar rond die tijd. Daar is hij niet 

ontevreden over. “Diana Ross trad in 2007 voor 6000 mensen op 

in Ahoy, dus dat zij nu deel uitmaakt van het SIR-concept 

heeft duidelijk toegevoegde waarde. Uiteindelijk moet het ook 

draaien om het concept en moet er, bijna ongeacht de 

optredende artiest, gegarandeerd een x-aantal kaarten verkocht 

worden.” Lamsma vult hierop aan: “Naast de fans van de 

artiesten bestaan er echte fans van het concept SIR. Duizenden 

mensen komen elk jaar terug. De doelgroep is vrij breed: van 

25- tot 55-jarigen, die over het algemeen hoger opgeleid zijn. 

60% van de bezoekers is vrouw. Op die informatie stemmen we 

onze marketing ook af. Naast de brede campagne zoeken we media 

die bij de focusdoelgroep passen.” 

 

TEG investeert ruim €4 miljoen in SIR. Over de besteding 

daarvan zegt Lubberts: “De uitdaging is om binnen de gestelde 

financiële doelstellingen een optimale setting te creëren. Dan 

kun je nog een ton extra uitgeven, maar het is maar de vraag 

of de consument het verschil ziet. Ik ben niet uit op 

effectbejag. Je moet alleen elementen toevoegen als die 

bijdragen aan het totaalgevoel.” 

 

Eventuele bijdragen uit sponsoring en fondsen zijn niet in de 

begroting opgenomen en vormen ‘de kers op de taart’. “Het wel 

of niet vinden van een sponsor heeft dus geen invloed op het 

doorgaan of de grootte van de productie”, verduidelijkt 

Lamsma. De succesvolle partnerships met bedrijven als Delta 

Lloyd Groep en Dubbelfrisss (in 2007) en Plus Supermarkten (in 

2008) waren dus mooie extra’s. Lubberts zegt echter niet van 

externe financiering afhankelijk te willen zijn, en claimt dat 

de huidige economische situatie zijn gelijk bewijst. Hij doelt 

daarmee op het feit dat TEG bij het aantrekken van fondsen en 

sponsors wel de invloed van de kredietcrisis merkt. Voor SIR 

wordt naar drie categorieën partners gezocht: hoofdsponsors, 

subsponsors en partijen die een deel van de kaarten uitkopen. 

Daarover worden met veel bedrijven gesprekken gevoerd, maar 

die hebben nog niet tot concrete afspraken geleid. “Wij 

benijden geen enkele sales- of sponsormanager momenteel”, 

geeft Lubberts toe. Maar heel zenuwachtig wordt hij niet van 

de situatie, hoewel half oktober al best dichtbij is. “We 

sloten vorig jaar ook pas heel laat een deal met Plus, en 

zolang de reguliere verkoop op koers ligt, maak ik me geen 



zorgen.” De supermarktketen werd eind juli 2008 als 

hoofdsponsor voor SIR gecontracteerd. (Het tweede Lionel 

Richie-concert werd speciaal voor Plus-klanten gegeven, die 

bij aankopen ter waarde van €35,- een tweede SIR-kaartje 

gratis kregen, WS). Toch erkent Lamsma dat SIR vorig jaar - in 

tegenstelling tot de eerdere edities - geen winstgevend 

evenement geweest is. “Maar dit jaar moet weer een positief 

resultaat opleveren.” 

 

TEG was zich ervan bewust met Marco Borsato een niet te 

evenaren eerste editie van SIR neer te zetten. De 

bezoekersaantallen van latere edities hebben die van 2006 dan 

ook nooit meer gehaald (zie grafiek), maar Lamsma benadrukt 

dat dit niet betekent dat het businessmodel daardoor minder 

succesvol geworden is. TEG heeft naar eigen zeggen dus niet in 

de uitgaven moeten snijden om winst te kunnen blijven maken.  

Lubberts zegt altijd al kritisch geweest te zijn op de kosten. 

“Per editie bepalen we welke beleving we willen met elementen 

als licht, geluid, video, decor en special effects. Bij Paul 

de Leeuw hebben we het theatergevoel willen creëren en veel 

geïnvesteerd in techniek (o.a. video-effecten en projecties, 

WS). Lionel Richie is een echte muziekman. Daar hebben we het 

orkest prominenter gepositioneerd, special effects toegevoegd 

(zoals watervallen en fonteinen) en iets minder met licht 

gedaan. Diana Ross is een hitmachine, dus het muzikale krijgt 

nog meer accent, gekoppeld aan wat verrassende elementen. Door 

met die ingrediënten te schuiven houden we de kosten 

beheersbaar.” Bezoekers van de Diana Ross-concerten hoeven dus 

niet voor een uitgeklede editie te vrezen. 

Over het decor wil Lubberts nog niets kwijt, behalve dan dat 

dat ‘indrukwekkend’ zal zijn. Het ontwerp is al gemaakt en 

door de zangeres zelf goedgekeurd, maar het is nog niet 

gebouwd. Dat gebeurt volgens de manager concerts in de laatste 

week pas. “Als alle elementen eenmaal bij elkaar staan, duurt 

de opbouw effectief nog maar vier dagen. Dat kunnen wij in een 

bizar korte tijd.” Hoewel nog met bijna geen enkele 

toeleverancier al deals gesloten zijn, erkent Lubberts dat er 

maar weinig partijen tot dergelijke prestaties in staat zijn. 

TEG schrijft dan ook geen uitgebreide tenders uit voor SIR. 

“De facilitaire behoeften zullen we weer neerleggen bij 

bedrijven waarmee we bij de diverse TEG-producties al eerder 

naar tevredenheid gewerkt hebben.” 

 

Men zou verwachten dat de gemeente Arnhem, gezien het belang 

van het evenement voor de stad, het SIR-concept wel financieel 

zou ondersteunen. Dat is echter niet het geval. “We zijn een 

commerciële partij, dus dan is het krijgen van subsidie altijd 

lastig”, legt Lubberts uit. De gemeente geeft dan wel geen 

geld, maar draagt wel bij aan de totale SIR-beleving. In de 

aanloop naar de concerten kleurt de hele stad rood dankzij 

banners, billboards en het aanpassen van vele etalages. Dat de 



Arnhemse middenstand wel vaart bij het evenement is volgens 

Lubberts evident. “SIR-bezoekers maken er vaak een uitje van 

en dragen via bijvoorbeeld hotels, horeca en museumbezoek fors 

bij aan de plaatselijke economie. Ik zou best weleens willen 

weten hoeveel precies, dat zou onze positie in gesprekken met 

de gemeente ten goede komen.” Een onderzoek naar het 

uitgavepatroon noemt hij echter ‘behoorlijk heftig’. Het is 

evenmin bekend hoeveel geld de bezoekers in het stadion 

uitgeven. De bieromzet is in ieder geval ‘niet bizar hoog’. 

“Liefhebbers van SIR houden meer van koffie of een wijntje”, 

weet Lubberts. 

 

 

<kader> 

 

Symphonica In Rosso 

 

Data: 16 en 17 oktober 2009 

Artiest: Diana Ross 

Special guest: nog niet bekendgemaakt 

Concertlocatie: GelreDome, Arnhem 

Verwacht aantal bezoekers: doelstelling is 90.000 

Ticketprijzen: €39,50 – €79,50 

Productie & organisatie: The Entertainment Group 

Decorontwerp: Sander van der Ham 

Facilitair partner: Sightline Productions 

Licht en geluid: n.t.b. 

Video: n.t.b. 

Catering: GelreDome (VIP-catering door O’Seven) 

Biersponsor: Heineken  

Mediapartners: Telegraaf, Wegener, Radio 10 Gold 

Hoofdsponsoren: n.t.b. 

Fondsen: n.t.b. 

Begroting: ruim €4 miljoen 

Personeel: 500 per avond 

 

 

<grafiek> 

 

SIR in cijfers 

 

Jaar Artiest Bezoekers Shows 

2006 Marco Borsato 320.000 10 

2007 Paul de Leeuw 160.000 5 

2008 Lionel Richie 120.000 4 

2009 Diana Ross 90.000 3 (uitgangspunt) 

 

De afgelopen drie jaar zijn steeds drie shows rechtstreeks aan 

consumenten verkocht. Bij Paul de Leeuw waren twee optredens 

uitgekocht door sponsors (Delta Lloyd groep en Dubbelfrisss), 

bij Lionel Richie één (door Plus Supermarkten). 


