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Repeteren doe je voor jezelf, maar optreden doe 

je voor je publiek. En dan graag voor een heleboel 

publiek. Maar hoe blijf je in de kijker bij je fans en 

hoe maak je nieuwe vrienden? Hoe krijg je die zaal 

vol en zorg je ervoor dat jouw fans jou bij elk 

optreden weten te vinden? 

Bij koren wordt zeker gewerkt aan de PR, maar wat zou je voor 

elkaar kunnen krijgen als je niet zozeer ‘PR’ doet, maar je eens 

zou verdiepen in ‘koormarketing’? Speciaal voor dit e-article heb 

ik een ervaren koorpromotor benaderd voor bruikbare tips. 

Alinda Talsma is koorregisseur/-coach en was tot november 

2017 de Nederlandse manager voor de Deense a cappellagroep 

Basix. Vooral als promotor van Basix kent zij het klappen van de 

marketingzweep.  

Om te kijken of er verschil is hoe 

er aan koormarketing wordt 

gewerkt binnen koren, benaderde 

ik ook een beginnend koor dat 

nog een hele fanbase moet 

opbouwen: vocal Group BUZZZ uit 

Haarlem (sinds 2017) en een steady koor met al een gedegen 

reputatie: Vocal Group LAVA uit Hoogvliet (sinds 2012).  

Lees hier 5 superwaardevolle tips waar je echt 

meteen mee aan de slag kunt! 

Een promotionele groet,  
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TIP 1 Promoot jezelf en jouw 

concerten het liefst via zoveel 

mogelijk kanalen 
Op mijn eerste vraag ‘waar draait het nu om bij koormarketing’ 

was het antwoord van Alinda Talsma luid en duidelijk: het gaat 

om de herhaalde boodschap via een mix van 

communicatiemiddelen.  

 

Alinda: ‘Heb je een concert of een evenement, 

gebruik dan meerdere kanalen om je boodschap  

te herhalen, dus zeker via Facebook, maar ook via je website, e-mail 

of direct mail, persberichten in je lokale of regionale krant, en 

openbare online uit-agenda’s. Zorg dat je (potentiële) publiek jouw 

bericht op verschillende manieren tegenkomt, zonder dat het een 

overload wordt’.  

 

En, LAVA en BUZZZ, doen jullie dat nu ook? 

: ‘Wij promoten vooral via onze Facebookpagina en houden 

onze website up-to-date, maar we hebben ook allemaal altijd 

een visitekaartje op zak. Vroeger verstuurden we ook 

nieuwsbrieven en e-mails naar o.a. theaters, maar dat leverde 

niets op. Overal waar we komen, komt het kaartje uit de 

portemonnee. Het klinkt wat ouderwets, maar het levert best 

vaak iets op. Alinda’s opmerking over de herhaalde oproep komt 

wel bij ons binnen, maar ook die van in verschillende media’.  

 
Vocal group Lava 

BUZZZ: ‘Onze marketing is nu vooral via Facebook en in 2018 

ook via onze website. Wij zijn vooral heel strategisch bezig met 

onze marketing: we bepalen heel precies wanneer we wat 

willen posten en we vragen onze fans/volgers onze berichten 

te delen’. 
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Tip 2  Weet wie jij bent, dan 

weet je ook hoe je jezelf wil 

promoten. 
 

 

Alinda: ‘Je identiteit is wat je zelf vindt wie je 

 bent. Je kooridentiteit ontwikkelen kost altijd  

tijd, dus als je als koor net bent begonnen, is dat waar je veel tijd in 

moet steken. Als je als koor namelijk niet goed voor ogen hebt wie je 

bent, is het heel lastig overbrengen op anderen wat ze kunnen 

verwachten. Ben je al langer actief in de korenwereld, dan heb je ook 

kunnen werken aan je imago, dat is wat anderen van jou vinden. Je 

doelgroep weet wat ze van je kunnen verwachten en je werkt eraan 

om aan die verwachting te voldoen of juist te verrassen met iets 

nieuws’! 

 

En, LAVA en BUZZZ, 
weten jullie al wie 
jullie zijn? 

BUZZZ: ‘Onze groep is opgericht 

door een van de koorleden omdat 

ze met jonge mensen op hoog 

niveau muziek wilde zingen. Onze 

doelstelling: vooral muziek van de 

laatste 10 jaar. Wie we precies zijn 

en gaan worden, zijn we nu aan het ontdekken en we nemen 

ons publiek graag mee in die ontdekkingstocht. Leuk, toch’? 

LAVA: ‘Ik denk dat we al heel goed weten wie wij zijn, wat we 

kunnen en wat we willen uitstralen: plezier, eenheid in 

verscheidenheid en warmte. Wij openen onze armen voor 

iedereen. We worden steeds vaker benaderd voor o.a. 

koffieconcerten, kerkenroutes, huiskamerconcerten, maar we 

horen ook dat we binnen netwerken van anderen rondgaan als 

‘leuke vrouwen om te boeken’. Dat is een leuk imago om te 

hebben. 

 

  

Vocal group BUZZZ 
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Tip 3 Laat zien wie je bent!  

 

Alinda Talsma: ‘Wat heel goed werkt in 

 koormarketing is human interest: laat zien wie je  

bent, welke individuen en persoonlijkheden er in  

het koor zitten, waar jullie mee bezig zijn.  

Daarmee kan je je ook goed onderscheiden van andere koren. Hier 

een paar ideeën hoe je dat kunt doen’: 

- Maak tijdens een concert een backstage vlog 

- Geef een kijkje in de keuken, ga een keer live op Facebook tijdens 

een repetitie 

- Zet je dirigent of je bestuur eens in het zonnetje met een foto en 

verhaal 

- Introduceer je leden met een foto en een persoonlijk verhaal.  

- Schrijf een wedstrijd uit en maak zo contact met je doelgroep! 

 

En, LAVA en BUZZZ,  
hoe laten zien wie jullie zijn? 

LAVA: ‘We proberen altijd met mooie promotiefoto’s te 

komen, zeker als we nieuwe kleding hebben. Maar we 

posten ook veel grappige foto’s en leuke weetjes over 

Lava via Facebook. We hebben daar geen strategie voor, 

we laten dat gewoon ontstaan, zoals we zijn, spontaan!’  

Facebookbericht Lava: De start van onze werkzaterdag...alles 

doorlopen en de muzikale puntjes op de i zetten... 

volgende week is het zo ver!! 

BUZZZ: ‘Als je wil dat mensen over je gaan praten, dan moet je 

bedenken wat mensen over jou willen lezen. Voor nieuw publiek 

is het niet interessant om te lezen over audities en dat je nieuwe 

leden zoekt, nee, voor nieuw publiek is het interessant om 

geprikkeld te worden, om meegenomen te worden in jouw 

ontwikkeling. Voor ons eerste try-out hebben wij gepromoot 

met onze mascotte. Door met cryptische foto’s, 

wedstrijdjes en andere leuke berichten het 

publiek te prikkelen en kaarten voor de try-out 

weg te geven zat het eerste try-out concert vol. 

Oh ja, en we hebben ook iets nieuws: check out 

onze eigen ringtone’!  

Facebook:bericht Buzzz:  

Oplossing fotocrypto: Buzzz is on  track. 
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Tip 4  Durf ook te investeren 

in je koormarketing 

 

Alinda: ‘Goed beeldmateriaal is heel belangrijk voor je  

promotie. Investeer daarom in een professionele fotograaf en maak 

bij voorkeur foto’s buiten. Ik adviseer koren wel budget vrij te maken 

voor koormarketing, maar daarnaast vooral bezig te zijn met een 

effectieve inzet van de beschikbare middelen. Dus Facebook, e-mail, 

persberichten ed zijn in principe gratis middelen, maar op zijn tijd 

gerichte gesponsorde (lees: betaalde) berichten via Facebook 

inzetten, investeren in een fotograaf of iemand vragen die een mooie 

video kan maken, zijn hele goede marketingtools voor koren’. 

 

 

 

 

En, LAVA en BUZZZ investeren jullie in je 
marketing? 

LAVA: ‘Jazeker, in die professionele fotograaf dus. Onze tip: Als 

je een fotograaf boekt, spreek dan van te voren een vaste 

sessieprijs af en nemen alle foto’s af, onbewerkt. Zo heb je veel 

materiaal en kan je zelf de keuze maken welke foto/foto’s je 

gaat gebruiken’. 

BUZZZ: ‘Omdat we net zijn begonnen hebben we nog niet 

zoveel middelen. We proberen zelf mooie foto’s te maken en 

maken onze eigen filmpjes. Wij moeten nu vooral veel brengen. 

Dus wij delen vooral veel leuke ditjes en datjes, proberen veel 

van onszelf te laten zien, en vragen weinig terug. Zo hopen wij 

ons publiek nieuwsgierig te maken,  zo creëren wij een buzzz’!  

 

Buitenfoto Vocal group Sjonge Jonge.  De vocal Group waar Alinda zelf 

bij zingt. 
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Tip 5  Zoek je beste en meest 

enthousiaste koorlid/leden 

voor jouw marketing 

 

 

Alinda: ‘Marketing is per definitie iets waar een idee achter moet 

zitten. Zomaar ‘iets op Facebook knallen’ zal altijd minder effect 

hebben dan wanneer je hebt nagedacht over wat je wil bereiken met 

je berichten. En zoals ik in het begin al zei: het gaat om de herhaalde 

boodschap in verschillende media, maar het gaat ook om de lange 

adem. Het is voor een koor dus heel belangrijk om te bepalen wat de 

boodschap is, wie de marketing verzorgt en ook dat de boodschap 

steeds helder en eenduidig is. Vermeld je nieuwe dingen via 

Facebook, zorg dan dat je website ook up-to-date is. Heb je nieuwe 

foto’s, vervang dan op alle uitingen die nieuwe foto. Een enthousiast 

koorlid (of commissie) dat het leuk vindt om met de marketing bezig 

te zijn, is dan ook goud waard voor een koor’! 

 

 

 

 

 

 

En, LAVA en BUZZZ, wie doet bij jullie de 
marketing? 

LAVA: ‘Wij hebben het verdeeld. Eén doet de marketing op 

Facebook en een ander houdt de website bij. Beiden vinden we 

het geweldig leuk om te doen. Zo is het voor ons allebei ook 

nog een redelijke tijdsinvestering. 

BUZZZ: ‘Voor nu is de marketing en communicatie in handen 

van één koorlid. Omdat wij heel gericht bezig zijn met onze 

marketing is dat wel zo handig. Als straks de website erbij komt, 

zullen daar vast andere afspraken over gemaakt worden’.  
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Het mag duidelijk zijn dat 

koormarketing meer is 

dan om de zoveel tijd ‘iets’ 

op Facebook zetten. Het is 

vooral een kwestie van je 

bewust bezighouden met 

je promotie, weten wie je bent, weten hoe je je 

wilt presenteren, weten waar je gaat promoten, 

je boodschap véél herhalen en op véél 

verschillende plekken en wat geld investeren. 

Want wat een succesvolle marketing je kan 

opleveren is wel heel veel waard.  

Meer zichtbaarheid betekent volle zalen, meer 

fans, meer (betaalde) optredens (en dus meer 

opbrengsten voor de kas) en over de hele linie 

meer focus. Al deze zaken zijn voor het 

voortbestaan van een koor heel belangrijk. 

En, beste lezer, hoe zit het eigenlijk binnen 
jouw koor met de koormarketing?  

Hebben jullie de marketing  goed geregeld? Zit er een 

duidelijke boodschap achter alle berichten? Kunnen jullie je 

goed onderscheiden? Worden de berichten voldoende 

herhaald in de juiste media? Of denk je nu na het lezen van dit 

artikel: ‘…hmmm, het rammelt wel een beetje bij ons’? Print dan 

dit e-article uit en bespreek het binnen je koor/bestuur. Het kan 

een mooi begin zijn van 2018 om daar eens werk van te maken. 

Alinda Talsma, alle 8 dames van LAVA en Pepijn Lagerwey 

namens BUZZZ, super bedankt dat jullie je kennis en ervaringen 

hebben willen delen. En ben je nieuwsgierig geworden naar alle 

koren en Alinda, volg hen dan op Facebook: Lava  en BUZZZ  en 

via de website: Alinda Talsma. 

Op naar volle zalen! 

 

 

De bottom line 

https://www.facebook.com/vocalgrouplava/
https://www.facebook.com/vocalgroupbuzzz/
http://www.alinda.nu/
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1 Wist je dat… 

meer dan 40% van ouderen hun informatie uit het huis-aan-huisblad 

halen? Die bereik je dus niet via Facebook, maar via de agenda in je 

lokale krant. Dus als dat je doelgroep is, leer die dan kennen en weet 

precies hoe je die kan bereiken. Is je doelgroep jongeren onder 18, 

kijk dan hoe je bijv. Instagram kunt inzetten. 

2 Wist je dat… 

Drie weken voor je concert een bericht plaatsen echt niet genoeg is. 

Het gaat om de herhaalde boodschap in verschillende media. Dus één 

persbericht versturen, of één keer een evenement aanmaken op 

Facebook is niet genoeg als je écht opgemerkt wil worden. 

3 Wist je dat… 

Vaste evenementen op een gegeven moment in de hoofden van 

mensen zitten, en dat die herkenning dus goud waard is? Het kan dus 

waardevol zijn voor een koor om een regelmatig evenement/concert 

te hebben, waar jouw doelgroep niet meer over hoeft na te denken.  

4 Wist je dat… 

Hoe meer verschillende berichten je over hetzelfde onderwerp 

verzendt, hoe beter het blijft hangen? Dus liever een reeks van 10 

leuke berichten rouleren met goede foto’s dan 1 bericht (bijv.flyer) 

herhalen. Probeer je bezoeker te verleiden met interessante 

informatie; je kunt als het ware een campagne bedenken. 

5 Wist je dat… 

Een keer een Facebookbericht promoten (dus tegen betaling) veel 

meer effect heeft dan een advertentie plaatsen in een krant? Als jouw 

koor al wat naamsbekendheid heeft, overweeg dan eens een 

Facebookadvertentie er tegenaan te gooien. Experimenteer daarmee. 

Via statistieken kan je precies bijhouden hoeveel meer bereik je hebt 

gekregen.  

6 Wist je dat… 

Tijdens de kerstperiode/Oud & Nieuw en vlak voor de zomervakantie 

misschien wel de meeste optredens worden verzorgd? Het aanbod is 

dan zo groot dat het voor bezoekers moeilijk kiezen is. Kies je 

Bonus: 8 waardevolle weetjes! 
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concertdata dus zorgvuldig, maar zorg ook voor een zorgvuldige 

campagne zodat je opvalt tussen de aardbeien. 

7 Wist je dat… 

Een bericht op Facebook ‘liken’ eigenlijk geen effect heeft op de 

verspreiding van het bericht? Als je wilt dat het onder de aandacht 

komt, moeten je fans jouw bericht ‘delen’! Vraag daar om als je aan 

het promoten bent. Des te meer er wordt gedeeld, des te groter het 

bereik! 

8 Wist je dat… 

Het schrijven van goede marketingteksten en berichten echt een 

kunst is. Als je daar meer over wilt weten, lees dan eens het boek 

MAAK ZE GEK van Aart Jan van Erkel. Dit is het beste boek over 

verkopende teksten op Internet. 

(https://www.schrijvenvoorinternet.nl/ ) 

 
 

Een e-article van Petra Andriessen 
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Kreeg je dit e-article van iemand anders en 

ontvang je nog niet mijn (gratis) tips vrij op het 

podium? Meld je dan aan via de website voor de 

tips. 

Je mag dit document in zijn geheel doorsturen naar anderen. 

Wil je delen overnemen, vraag dan eerst toestemming aan Petra 

Andriessen. 

 

 

Wil je weten wat ik voor jouw koor kan betekenen op het 

gebied van koorcoaching of regie?  

Neem contact met mij op via info@koorcoach.nl 

Of bezoek www.koorcoach.nl 

http://www.koorcoach.nl/
mailto:info@koorcoach.nl
www.koorcoach.nl
http://www.koorcoach.nl

