Stichting Muziek aan de Luts, Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021 van de Stichting Muziek aan de Luts.
De Stichting Muziek aan de Luts (hierna MadL) 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 werkt daarbij waar mogelijk en wenselijk
samen met organisaties die zich bezig houden met het organiseren van culturele evenementen in de regio,
zoals NUT-Gaasterlân-Sleat en Podium Gorter.

Activiteiten in 2021
De activiteiten van de Stichting bestaan uit het organiseren van concerten en andere muziekevenementen,
zoals de Kamermuziekdagen. De concerten vinden doorgaans plaats in de periode april – oktober, doorgaans
op de vrijdagavond of zondagmiddag in de monumentale kerk It Breahûs aan de Van Swinderenstraat 6 te
Balk. Het concert programma van 2021 bestond uit 9 concerten, waarvan de meeste waren doorgeschoven
uit het seizoen 2020. De zes concerten die geprogrammeerd stonden in de periode april t/m juli konden
wederom niet doorgaan vanwege de vigerende Corona maatregelen. Deze concerten zijn in overleg met de
desbetreffende ensembles zoveel mogelijk door geschoven naar het seizoen 2022.
Nadat in augustus de Corona regels werden verruimd konden de volgende concerten wel worden
georganiseerd:
• Zondag 15 augustus: Duo Gulikers, viool en cello
• Vrijdag 10 september: Apollo-ensemble, Barok programma
• Vrijdag 1 oktober: Leo van Doeselaar, Orgel
Het concert van 15 augustus werd georganiseerd in samenwerking met The Holland International Music
Sessions. In verband met de 1,5 m afstandsregel was de capaciteit van It Breahûs echter beperkt. In overleg
met THIMS en het Duo Gulikers werd besloten het programma twee keer te spelen, nl. van 15.00 – 16.00 uur
en van 17.00 – 18.00 uur. De opkomst was teleurstellend. Het was duidelijk dat er grote huiver bestond bij
het publiek en het was evident dat het vertrouwen bij het publiek moest worden teruggewonnen. Dat is
grotendeels gelukt: bij het concert van Leo van Doeslaar was het gebruikelijke aantal toehoorders weer bijna
op het normale peil.
PR
In verband met de onzekerheid of de concerten wel volgens de planning konden doorgaan werd besloten
geen programma’s te laten drukken en op papier te verspreiden. Belangstellenden zoals de vrienden en de
sponsors werden via direct mail, Facebook en de website van MadL (www.muziekaandeluts.nl) op de hoogte
gesteld. Voorts werden de concerten aangekondigd in de Balkster Courant. Ook werden de concerten
aangemeld bij de evenementen agenda van VanPlan.nl. Voor het eerst konden concertgangers per email
plaatsen reserveren voor de concerten.
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Bestuur
Het bestuur werd in augustus versterkt met Wiebe Mulder en is thans als volgt samengesteld:
•
•
•
•

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

•
•
•

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

Het bestuur kwam in 2021 slechts drie maal in vergadering bijeen (19 mei, 4 augustus en 9 november).
Daarnaast vond met enige regelmaat overleg plaats in wisselende samenstellingen, o.a. in de buitenlucht of
virtueel. Besluiten en acties die daaruit voortvloeiden werden per email gecommuniceerd.
De programmacommissie bestond uit Michiel Ridder, Ymie de Kroon, Foppe Hoekstra en Jan de Jongh. De
commissie heeft op basis van de in 2021 geannuleerde concerten een nieuw programma voor het seizoen
2022 opgesteld.

Financiën
Uit het financieel verslag 2021 blijkt dat de vermogenspositie van de Stichting gezond en stabiel is gebleven.
Zes concerten werden afgelast. De opbrengsten van de concerten waren gering. Er is geen kaartverkoop; aan
de concertgangers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd met als richtsnoer een bedrag van € 7,50. De
verhouding tussen het aantal bezoekers en de hoogte van de recette is doorgaans een goede indicatie van
de waardering van het publiek voor het concert. Die lag dit seizoen duidelijk hoger dan gebruikelijk, maar
door de Corona-huiver bij het publiek waren de bezoekers aantallen en daarmee ook de opbrengsten
beduidend lager dan gebruikelijk.
Mede gelet op de impact van de Corona op het lokale bedrijfsleven, bestond er grote terughoudendheid om
sponsors en vrienden een bijdrage te vragen aan een serie concerten waarvan niet zeker was of deze wel
door konden gaan.
Dankzij de steun van De Gemeente De Fryske Marren kon het jaar 2021desalniettemin in financiële zin
positief worden afgesloten.

Conclusie
Het bestuur van Muziek aan de Luts sluit het jaar 2021 met gemengde gevoelens af. Tegenover het feit dat
concerten moesten worden geannuleerd en ensembles voor de tweede keer moesten worden
doorgeschoven, staat de verademing en de vreugde van het publiek bij het drietal concerten dat doorgang
kon vinden. De aanhoudende steun en waardering van de gemeente, onze sponsors en onze vrienden geven
ons het vertrouwen dat wij onze activiteiten ook in de toekomst kunnen waarborgen. Wij zijn daar dankbaar
voor.
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