Stichting Muziek aan de Luts, Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 van de Stichting Muziek aan de Luts.
De Stichting Muziek aan de Luts wil een bijdrage leveren aan het aanbod van de muziekcultuur in Balk en
wijde omgeving. Voor de verwezenlijking van het doel worden concerten georganiseerd en andere muzikale
evenementen. De Stichting Muziek aan de Luts (hierna MadL) werkt daarbij waar mogelijk en wenselijk nauw
samen met organisaties die zich bezig houden met diverse vormen van cultuur in de regio zoals NUTGaasterlân-Sleat en Podium Gorter.

Bestuur
Het bestuur was in 2019 als volgt samengesteld:
•
•
•

Michiel Ridder (voorzitter)
Jan de Jongh (secretaris)
Tjessica Stegenga (penningmeester)

•
•
•

Foppe Hoekstra (lid)
Ymie de Kroon (lid)
Pieter Zeldenrust (lid)

Het bestuur kwam in 2019 vier maal in vergadering bijeen (5 februari, 13 maart, 17 september en 12
november). Veel van de lopende zaken konden in onderling overleg tijdens concertdagen worden opgelost.
Ook dit jaar was het uitgangspunt dat ieder lid van het bestuur bijdraagt naar eigen kunnen en
mogelijkheden; er is geen strikte scheiding van taken. Michiel Ridder coördineert veel zaken en overlegt
daarover met de andere leden. Eveneens heeft hij een initiërende rol bij de programmering van de
concerten en de contacten met musici. Pieter Zeldenrust heeft bijzondere taken t.a.v. de werving van
sponsors onder de MKB bedrijven, de verzorging van de collectes en de daarbij behorende bankzaken. Ook
heeft hij een vaste taak als “achterwacht” bij de concerten. Ymie de Kroon zorgt voor de bloemstukken bij de
concerten en de opvang van de gasten/musici. Tjessica Stegenga vervult de taken van de penningmeester en
onderhoudt de contacten met de Vrienden van Muziek aan de Luts. Foppe Hoekstra verzorgt de PR en
organiseert bijzondere evenementen zoals de kamermuziekdag.
De programmacommissie bereid op basis van de ensembles die zich o.a. via de website hebben aangemeld
voor een optreden en uit eigen contacten het concertprogramma voor het volgende seizoen voor. De
programmacommissie bestond uit Michiel Ridder, Ymie de Kroon, Foppe Hoekstra en Jan de Jongh.

Activiteiten
De activiteiten van de Stichting bestonden in 2019 uit het organiseren van een concertserie en de
kamermuziekdag 2020 voor amateur musici uit de regio.
De concerten worden altijd georganiseerd in de periode april-september/begin oktober. Er werden in 2019
9 concerten georganiseerd:
•
•
•
•
•

vrijdag 5 april 20.30 uur
vrijdag 3 mei 20.30 uur
vrijdag 7 juni 20.30 uur
vrijdag 28 juni 20.30 uur
vrijdag 12 juli 20.30 uur

Pocket Opera Vocaal
Bob van der Ent Viool en Ephraim van IJzerlooij Cello
Guitar Connection Gitaar
Wytske Holtrop Cello
Ivan Nogueira Cello en accordeon
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•
•
•
•

zondag 11 augustus 16.00 uur
vrijdag 23 augustus 20.30 uur
vrijdag 13 september 20.30 uur
vrijdag 4 oktober 20.30 uur

Trépide String Quartet (Hongarije)
Arjen Leistra Orgel
Colori Ensemble Fluit, Hobo, Marimba en piano
Ensemble Odyssee Kamermuziek

De concerten worden georganiseerd volgens de in de loop der jaren beproefde formule:
•
•
•
•
•

De duur van het concert is ongeveer 1 uur
De programmering is gericht op toegankelijke klassieke muziek uit alle periodes
De musici zijn in principe professioneel geschoold en komen bij voorkeur uit de regio
De musici geven een korte toelichting op het programma, de te spelen werken en/of de
instrumenten
De toegang is gratis; er is een collecte na afloop van het concert met als richtbedrag € 7,50 per
persoon.

De concerten vonden alle plaats in It Breahûs aan de Van Swinderenstraat 6 te Balk. Het aantal bezoekers
per concert was gemiddeld ongeveer 70 - 80 personen. Uitschieter met bijna 150 bezoekers was het concert
van het Trépide String Quartet uit Hongarije. Dit concert werd georganiseerd in nauwe samenwerking met
The Holland International Music Sessions (TIHMS) met wie de Stichting een partnership is aangegaan voor
het organiseren van concerten in It Breahûs voor internationaal jong talent. Van dit concert verscheen een
lovende recensie van Rudof Nammensma in de Leeuwarder Courant (11/8/2019).

Kamermuziekdag 2020
Na twee eerdere edities in 2017 en 2018 werd in 2019 besloten de activiteiten van de derde
kamermuziekdag uit te spreiden over de november 2019 – maart 2020. De inschrijving staat open voor
amateur musici van alle leeftijden, zowel individueel als voor bestaande ensembles. Uit de 28 aanmeldingen
konden een achttal ensembles worden geformeerd, die alle coaching ontvangen van een professionele
musicus om zich in een aantal sessies voor te bereiden op het afsluitende concert van 7 maart 2020. De
organisatie van de kamermuziekdag ligt met name in handen van Foppe Hoekstra, die daarbij veel steun
ontvangt van Anke van Straalen.

PR
De Stichting voert een actief PR-beleid teneinde ruchtbaarheid te geven aan haar activiteiten. Zij doet dat
door de verspreiding van affiches en brochures met het jaarprogramma op diverse locaties in de wijde
omgeving, zoals campings, horeca-gelegenheden, bibliotheken en winkels en via direct mail naar vrienden en
andere geïnteresseerden. De Stichting heeft een eigen website (www.muziekaandeluts.nl) en is actief op
Facebook. In de lokale bladen, zoals de “Balkster Courant” en het “Sneeker Nieuwsblad” worden regelmatig
concertaankondigingen geplaatst.

Financiën
Uit het financieel verslag 2019 blijkt dat de vermogenspositie van de Stichting gezond en stabiel is. De
concerten zijn vrij toegankelijk. Na afloop van het concert is er een collecte. De opbrengst daarvan is
substantieel, maar onvoldoende om alle onkosten te dekken. Onze vaste sponsors hebben ook in 2019 weer
flink bijgedragen aan onze activiteiten,. Hetzelfde geldt voor de groeiende schare van Vrienden van Muziek
aan de Luts. Samen met de steun van De Gemeente De Fryske Marren en Keunstwurk kon het jaar 2019
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daardoor ook in financiële zin positief worden afgesloten. Van de Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer
werd een subsidie ontvangen voor het slotconcert van 2019.

Conclusie
Het bestuur van Muziek aan de Luts sluit het jaar 2019 met tevredenheid af. Ook dit jaar heeft de Stichting
weer een wezenlijke bijdrage geleverd aan de muziekcultuur in Balk en wijde omgeving. De concerten
mogen zich verheugen in een vast en trouw publiek. De Kamermuziekdag 2020 staat stevig in de steigers en
trok de belangstelling van zowel jeugdige als oudere amateurmusici uit de wijde omgeving. De aanhoudende
steun van de gemeente, onze sponsors en onze vrienden geven het vertrouwen dat de continuïteit van onze
activiteiten ook in 2020 gewaarborgd kan worden.
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