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SAXOFONISTE & COMPONISTE STEPHANIE FRANCKE

KICKSTART MET 
STEUN VAN SENA 
De Performers van Sena 
subsidiëren sociaal-culturele 
evenementen die talentvolle 
musici op weg helpen naar 
een carrière. Zo krijgt de 
loopbaan van saxofoniste 
Stephanie Francke een 
kickstart dankzij de steun 
van Sena. door Anita Verheggen

De afgelopen jaren heeft de sectie Perfor-
mers van Sena consequent projecten op het 
gebied van talentontwikkeling ondersteund 
uit het zogenaamde SoCu-budget. 
De Sena Young Talent Guitar Award, het 
Sena Muziekproductiefonds en de Sena 
Talent Stages op de veertien Bevrijdings-
festivals in Nederland zijn hiervan goede 
voorbeelden. Het SoCu-beleid werpt 
inmiddels z’n vruchten af. De kickstart van 
saxofoniste/componiste Stephanie Francke 
illustreert hoe effectief de ondersteuning 
van Sena kan uitpakken. 

In 2011 werd Francke, toen nog studente 
aan conservatorium Codarts in Rotterdam, 
geselecteerd voor het Nationaal Jeugd Jazz 
Orkest (NJJO) dat onder leiding van jazz-
coryfee Benjamin Herman toerde langs 
de grootste jazzfestivals van Nederland. 
Tijdens die tournee zag Francke van dicht-
bij hoe een gearriveerd jazzmusicus als 
Herman te werk gaat: ‘Hij is een grote in-
spiratie voor me geweest. Het was goed om 
te zien hoe hij de dingen aanpakt. Ik vind 
het heel knap hoe hij contact maakt met 
het publiek waar hij voor speelt.’ Het NJJO 
wordt ondersteund door Sena. In 2012 
studeerde Francke af, formeerde haar eigen 
kwartet en wilde een cd maken. Zij vroeg 
en ontving daarvoor een bijdrage uit het 
Sena Muziekproductiefonds. ‘Die bijdrage 
was heel welkom’, vertelt Francke. 
‘Anders was ik er financieel niet uitgeko-
men. Misschien zou het net zijn gelukt en 
had ik daarna op water en brood moeten 
leven. Sena droeg de helft bij, waarvan een 
derde als lening. Ik was zeer vereerd met 
die toekenning.’ 

In april bracht Stephanie Francke haar cd 
uit, die op één stuk na helemaal is gevuld 
met eigen composities. Dit was het start-
schot voor een bel- en mailcampagne om 
optredens te krijgen en de cd te promoten. 
‘Ik nodig zo veel mogelijk mensen uit voor 
m’n concerten, want daar verkoop ik de 
meeste cd’s. Laatst heb ik er na afloop van 
een concert 30 verkocht. Als ik zorg dat ik 
veel concerten heb, hoop ik dat ik de 750 
cd’s die ik heb laten persen ook daadwer-
kelijk verkoop. Door de bijdrage van Sena 
kan ik de verkoopprijs in ieder geval aan-
trekkelijk houden. Maar ik zie de cd ook 
als promotie en ik vind het belangrijk dat 
die op zoveel mogelijk plekken te horen 

is.’ De cd van Stephanie is door Radio 6 op 
de luisterpaal gezet en kan via iTunes en 
Spotify worden gedownload. 

ZELF DOEN
Francke is een typische do-it-yourself 
artiest. Alle zakelijke activiteiten neemt 
ze zelf ter hand en dat valt niet altijd mee. 
Vooral het boeken van optredens is ‘a hell 
of a job’. Francke: ‘Ik sta aan het begin 
van mijn carrière en ben nog onbekend. 
Het is bovendien heel lastig om jezelf als 
een product te zien dat verkocht moet 
worden en het kost ontzettend veel tijd. 
Ik moet veel mailen en bellen om aan 
optredens te komen. Als het dan lukt is het 
wel weer heel erg leuk, maar ik zou graag 
hulp hebben bij dit werk.’ 

De zelfwerkzaamheid van Francke leverde 
wel optredens op bij o.a. Jazz in Duketown 
(een door Sena gesubsidieerd jazzfestival) 
en North Sea Round Town. Geen slechte 
score voor een beginnend jazzmusicus. 
In de zomer hoopt ze een grote slag te 
slaan met een optreden tijdens het show-
case festival van de Jazzdag. Dat is het 
grootste jazz netwerkevenement van 
Nederland, dat ook alweer door Sena 
wordt ondersteund. Als Francke het slim 
aanpakt komen talloze programmeurs uit 
binnen- en buitenland kijken naar haar 
showcase en levert dat een flink aantal (in-
ter)nationale optredens op. Francke is van 
plan om de programmeurs al vooraf via 
mailtjes te attenderen op haar showcase. 
‘Ik heb de Jazzdag vorig jaar ook bezocht. 
Toen merkte ik dat ik het heel moeilijk 
vond om (inter)nationale programmeurs 
aan te spreken en een gesprek te beginnen. 
Iedereen heeft iets van hen nodig en ik vond 
het lastig om iets te zeggen waardoor je 
gemakkelijk een gesprek kunt starten. Het 
is dan al gauw kunstmatig. Maar inmiddels 
heb ik wel veel geleerd over het boeken van 
optredens en ervaring opgedaan met het 
voeren van dit soort gesprekken.’

GELOOF
Met de Jazzdag showcase van haar kwartet 
heeft Francke in ieder geval een concreet 
aanknopingpunt om programmeurs te 
overtuigen van haar muzikale kwaliteiten. 
Een ander sterk argument is haar deel-
name aan de finale van de EBU European 
Jazz Competition. 

Dit internationale concours wordt al jaren 
door Sena ondersteund. De finale wordt 
door minimaal tien radiostations wereld-
wijd uitgezonden. De publieke radio-
stations die bij de EBU zijn aangesloten 
zenden namens hun land geluidsopnamen 
van een jazzgroep in. Uit deze inzendingen 
kiest een jury van jazzradiomakers vijf 
finalisten. Francke is er daar een van.
‘De NTR heeft mij gevraagd of ze opna-
men van mij mochten insturen. Daar zeg 
ik natuurlijk geen nee op. Daarna heb ik 
er niet meer zo over nagedacht, totdat ik 
hoorde dat ik in de finale sta. Ik was echt 
totaal verbaasd.’ De uitverkiezing zegt wat 
over het talent van Francke en de potentie 
van haar muziek. Toch verwacht ze niet 
dat ze de finale zal winnen: ‘Meedoen is 
eigenlijk al de hoofdprijs. Ik ga verder ner-
gens van uit. Het is bizar dat de finale door 
zoveel radiostations wordt uitgezonden.’ 

In de twee jaar sinds haar deelname aan 
het Nationaal Jeugd Jazz Orkest heeft 
Francke grote stappen gezet op weg naar 
een grotere naamsbekendheid en een 
bloeiende concertpraktijk. De ondersteu-
ning van Sena heeft daarbij geholpen. 
Francke: ‘Het voelt als een steuntje in 
de rug. Als dat er niet zou zijn, zou het 
allemaal veel moeilijker worden. 
Nu is het alsof er af en toe mensen om je 
heen staan. Ze geloven in je. Als je geld 
aanvraagt en je krijgt het, is dat niet voor 
niks. Zeker aan het begin van je carrière 
heb je het nodig dat mensen in je geloven 
zodat je in jezelf kunt blijven geloven.’ 

‘HET VOELT ALS EEN 
STEUNTJE IN DE RUG. 
ALS DAT ER NIET ZOU 
ZIJN, ZOU HET ALLEMAAL 
VEEL MOEILIJKER 
WORDEN. NU IS HET 
ALSOF ER AF EN TOE 
MENSEN OM JE HEEN 
STAAN.’


