
AUGMENTED 
REALITY
CONCERTEN
BELEEF KLASSIEKE MUZIEK 
OP EEN GLOED NIEUWE MANIER



INLEIDING
In de huidige belevingssamenleving is het voor orkesten van 
klein tot groot een steeds groter probleem om publiek te 
krijgen. De leeftijden van het huidige publiek bestaat 
voornamelijk uit 50-plussers. Jongeren en jongvolwassenen 
voelen zich niet thuis in de klassieke muziekwereld en komen 
daardoor niet of nauwelijks bij klassieke concerten. 
Vaak vinden zij de muziek te ingewikkeld en niet te begrijpen. 
Ook is er nauwelijks iets te beleven en worden er regels 
voorgeschreven, waarbij zij zich niet prettig voelen. 
Jongvolwassenen willen in de huidige samenleving, activiteiten 
echt ervaren, ze willen iets te doen en te kijken hebben. 
Stil zitten, niet praten of bewegen en kijken naar een orkest 
trekt hen dus echt niet. 

Veel muzikale verenigingen merken dit doordat het publiek 
ouder wordt, en op den duur kleiner. Om dit probleem 
te verhelpen en publiek, in het specifiek jongvolwassenen, een 
bijzondere beleving aan te bieden en de geweldige wereld 
achter klassieke muziek te laten zien, is er dit e-book waarin 
een fantastische mogelijkheid wordt uitgelegd om dit probleem 
aan te pakken.

Met deze oplossing willen wij een geweldige en een om 
nooit meer te vergeten herinnering creëren, waarbij de 
klassieke muziekwereld innoveert, mee gaat met de tijd en 
een nieuw publiek kan laten verwonderen.
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1WAT IS 
AUGMENTED 
REALITY?
Augmented Reality (AR) is 
een nieuwe technologie die  
een interactieve ervaring in de 
echte wereld creërt door 
middel van een smart device. 
AR voegt een extra informatie-
laag toe aan de waarneming 
van de reële wereld. Bij AR is 
het de bedoeling dat je in de 
echte wereld blijft en deze ook 
blijft zien. 

Er komen alleen toegevoegde 
virtuele elementen bij, om juist 
de echte realiteit te versterken, 
iets tot leven te laten komen 
of informatie te visualiseren. 
In dit geval visualiseert en 
brengt de AR het verhaal 
dat achter een klassiek 
muziekstuk zit tot leven. 



BELEVING

2 WAT KAN 
AR BIEDEN 

VOOR JE 
PUBLIEK?

INTERACTIE
AR kan een actieve bezigheid worden, waarbij je wordt aangespoord om 
behalve te kijken, ook rond te lopen en te gaan ontdekken. Je mag klikken op 
buttons, sliders en andere interactiemogelijkheden. Op deze manier 
participeer je met de muziek die je hoort.

ZINTUIGEN
AR trekt meerdere zintuigen: Zien, door te kijken naar de objecten die zwev-
en in je kamer. Tast, door het vasthouden van je telefoon, maar ook kun je de 
objecten die rondzweven bijna letterlijk aanraken en voelen. AR spoort je aan 
rond te lopen of rond te kijken en daarbij het verhaal van de muziek te gaan 
ontdekken.

VERHAAL
Vaak is klassieke muziek voor een jonger publiek lastig te begrijpen en te 
ingewikkeld. Je haalt met AR het muzikaal visueel & actief je (eigen) omgeving 
in. Je kijkt daarbij niet passief naar je telefoon, maar je gaat ook bewegen en 
om je heen kijken met je telefoon. Door het visueel verhaal en de interacties 
erbij, wordt het verhaal duidelijker voor je publiek. Klassieke muziek wordt 
ineens beter te begrijpen en leuk!

AR kun je zowel bij 
offlineconcerten op je eigen locatie, 
als online concerten via social 
media gebruiken. Kan je publiek 
een keer niet komen? Of stream jij 
je concert? Dan is AR makkelijk in 
te zetten via verschillende social 
media platforms. Op deze manier 
kan je publiek altijd makkelijk snel 
en op een vrije manier jou 
concerten bekijken op een voor 
hen leuke manier.

Omdat je thuis vrijer bent en 
tijdens een concert bijvoorbeeld 
een biertje wilt nemen uit de 
koelkast, kun je AR makkelijk 
meenemen als je opstaat. Je blijft 
dan op weg, door je hele huis het 
verhaal zien. Op deze manier blijf 
je continue betrokken bij de 
muziek en bij het muzikale verhaal. 
Je hoeft dus geen moment 
te missen.

Omdat je publiek door de AR meerdere prikkels van 
de zintuigen binnen krijgen, actief 
betrokken worden door de interacties en 
participeren met het verhaal, creëert je publiek ook nog 
eens een echte herinnering, die zij dolgraag met anderen willen delen.

FLEXIBILITEIT
Bekijk ‘War Demo’ op website

https://sannelux.wixsite.com/arconcerts


HOE WERKT HET? 
BEKIJK 2D-DEMO OP WEBSITE

Omdat je door de AR een echte nieuwe 
positieve beleving van klassieke muziek hebt 
gecreërd en tijdens het AR concert allerlei 
zintuigen zijn geprikkeld, heeft je publiek een 
mooie herinnering aangemaakt, die zij met 
hun naasten willen gaan delen. 
(Mooie reclame voor jouw vereniging)

Je publiek hoeft nooit meer lang stil te zitten. 
Geef je publiek met AR de vrijheid om 
de muziek actief te ontdekken. Door hen te 
laten interacteren door de AR, ontstaat er 
participatie met de muziek en zo ook met jou 
orkest. 

Met Augmented Reality maak je al jouw 
muziek duidelijk en begrijpbaar voor je 
publiek. Klassieke muziek hoeft niet meer te 
ingewikkeld en moeilijk te zijn. Met AR leg je 
het verhaal achter de muziek zo uit en betrek 
je je publiek bij het verhaal.

Maak gebruik van AR bij jou live concert. Dit 
kan bij een concert op locatie, maar ook bij 
een online streaming concert. AR kun je met 
jou concert overal inzetten, zodat je altijd je 
publiek kunt bereiken.

https://sannelux.wixsite.com/arconcerts


BRENG HET 
VERHAAL TOT LEVEN 
EN LAAT JE PUBLIEK 

VERWONDEREN

3

WAT LEVERT AR OP 
VOOR JE VERENIGING 

OF ORKEST?
Je wilt je publiek natuurlijk een zo positief mogelijke beleving laten 
voelen, want natuurlijk wil jij dat zij terug komen voor een volgend 
concert. Door Augmented Reality in te zetten bij jouw concerten,
gaat dit je gegarandeerd lukken.Door AR in te zetten creer je voor je 
publiek een positievere beleving, ze hoeven namelijk niet meer stil 
te zitten en alleen maar naar het orkest te kijken. Met AR krijg jij hen 
enthousiast en wek je al stiekem nieuwsgierigheid op voor je volgende 
AR concert. Op deze manier trek je een jonger publiek aan, dat eens 
vaker een van je concerten gaat bezoeken.

WAT ZIJN DAN DE VOORDELEN?

Omdat je publiek enthousiast is geworden van jou eerste AR concert, 
ontstaat er goede mond tot mond reclame. Het bijzondere van het AR 
concert spreekt zich rond en steeds meer mensen worden 
nieuwsgierig en willen dat wel eens zien. Je orkest of vereniging krijgt 
een positiever beeld van buitenaf! Hoe mooi is dat?

Op deze manier trek je dus stukje bij beetje elke 
keer nieuwe bezoekers, waardoor het orkest 
eens voor een groter publiek komt te spelen en 
het voor de muzikanten nog leuker wordt om 
op te treden.

Niet alleen krijg je na een tijdje een groter en 
jonger publiek, ook je inkomsten gaan omhoog.
Je verkoopt meer tickets, of ontvangt meer geld 
in de vrije gave pot. Ook zullen deze 
bezoekers allemaal een drankje nemen en de 
kans is natuurlijk groot dat bezoekers met elkaar
napraten over deze hele bijzondere ervaring 
waardoor zij langer blijven ‘hangen’ na afloop.



4 WANNEER
GEBRUIK 

JE AR?

LIVE OP LOCATIE
Buiten of binnen het maakt niet veel uit. AR kan overal ingezet worden, 
zolang je publiek maar een smart device bij de hand heeft. Geef jij dus een 
keer een concert met je orkest op een dorps- of stadsplein? Geen probleem!

SOCIAL MEDIA
De tijden veranderen en veel orkesten zoeken een weg via social media 
(bijvoorbeeld Facebook) om concerten te (live) streamen. Ook daarbij komt er 
een stukje beleving kijken. Platforms zoals Facebook en Instagram hebben al 
de mogelijkheid om concerten te streamen EN Augmented Reality te 
gebruiken. Ideaal toch?

VOOR / TIJDENS / NA
In onze demo’s kun je zien hoe AR ingezet kan worden tijdens het concert zelf. 
Zo zie je in de ‘War Demo’ bijvoorbeeld het verhaal van een soldaat in 
oorlogstijd, of in de ‘Lichtjes Demo’ het fantasieverhaal door lichteffecten bij 
magische muziek.

Natuurlijk kun je AR ook voor je concert of na je concert inzetten. Wil jij op een 
bijzondere manier de muzikale weg naar, op weg naar het concert laten zien? 
Of juist meer informatie geven op een bijzondere manier? Of wil je erna je 
publiek bedanken op een bijzondere manier? 
Dit kan natuurlijk ook allemaal met Augmented Reality. 5

HOE ZET JE 
HET IN?

Augmented Reality is nog een relatieve nieuwe technologie, maar 
het kan een grote toekomst bieden voor de klassieke muziekwereld,
voor lokale orkesten en muziekverenigingen tot beroepsorkesten.
AR biedt een totaal nieuwe beleving voor jouw publiek. 
Maar hoe zet je het in?

GA ZELF CREATIEF AAN DE SLAG
Met het programma SparkAR (gratis te downloaden) van Facebook 
kun je zelf creatief aan de slag om AR te maken voor jouw orkest. Een 
paar korte tutorials volgen en je hebt al snel je eigen AR concert. Heb 
je niet de tijd of mensen om zelf aan de slag te gaan?

ANDERE MOGELIJKHEDEN
Huur een freelancer om een persoonlijk AR concert voor jou te maken 
of zoek online naar al reeds bestaande AR concert netwerken!

Wil je meer informatie over freelancers of over AR netwerken? 
Twijfel dan niet, en neem gerust contact met ons op via onze website.

https://sannelux.wixsite.com/arconcerts


Up to date blijven over de nieuwste AR concert 
experience, mogelijkheden en nieuwtjes? 

Hou dan ons blog op de website in de 
gaten of volg ons op Facebook 

of Instagram.

https://www.facebook.com/Augmented-Reality-Concert-Advies-114655360271923/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/arconcertexperience/
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