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Jaarverslag 2022 van de Stichting Muziek aan de Luts. 

De Stichting Muziek aan de Luts (hierna MadL) wil een bijdrage leveren aan het culturele leven in Balk en 

wijde omgeving door het organiseren van concerten en andere muzikale evenementen op het gebied van de 

klassieke muziek. De concerten en andere muzikale evenementen vinden in principe plaats in de 

monumentale kerk It Breahûs aan de van Swinderenstraat 6 te Balk.   

Activiteiten in 2022 

De activiteiten van de Stichting worden waar mogelijk en wenselijk afgestemd op die van andere 

organisaties die zich bezig houden met het organiseren van culturele evenementen in de regio, zoals NUT-

Gaasterlân-Sleat en Podium Gorter. De concerten worden om die reden in de periode april-oktober 

geprogrammeerd. 

 

Na twee Corona-jaren heeft de Stichting in 2022 gelukkig weer een volledig concertseizoen kunnen 

uitvoeren:  

 

datum 2022 ensemble  bezoekers 

zondag 10 april 2022 Sarah Kapustin (viool) & Roeland Jagers (altviool) 32 

vrijdag 13 mei 2022 Jochem Schuurman (orgel) 58 

vrijdag 3 juni 2022 Duo Dyade / Marije Vijselaar & Colet Nierop, Harp 65 

vrijdag 24 juni 2022 Brisk (Blokfluit ensemble) 45 

vrijdag 15 juli 2022 Palle Jorgenson (Bariton) + Roel Praas (piano) 41 

zondag 14 augustus 2022 IHMS (Jong internationaal talent, cello) 49 
vrijdag 9 september 2022 Duo Silencio: Christiaan van der Weij (Saxofoon) + Celia 

Garcia-García (piano) 53 
 

Het concert van 14 augustus werd georganiseerd in samenwerking met The Holland International Music 

Sessions te Bergen (NH).   

 

Het was duidelijk dat er aanvankelijk grote huiver bestond bij het publiek om weer naar een concert te gaan 

en dat het vertrouwen bij het publiek moest worden teruggewonnen. Dat is redelijk gelukt: bij het concert 

van Jochem Schuurman en het Duo Dyade waren de aantallen toehoorders weer bijna op het peil van voor 

de Corona-pandemie. 

 

Kamermuziekdag 2023 

Bij de Lammert Koopmans Stichting en het Jan Roelof Geertsmafonds werd subsidie aangevraagd en 

verworven voor het organiseren van een nieuwe Kamermuziekdag in 2023. Deze werd aanvankelijk voorzien 

voor februari 2023, maar zal nu op 9 september 2023 tijdens het Uitfestival te Balk worden gehouden. 
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PR 

Besloten werd om weer een jaarfolder te laten drukken (oplage 500 ex.) met daarin het concertprogramma 

en informatie over de ensembles. Voorts werd informatie opgenomen over de Kamermuziekdag 2023. 

Daarnaast werden weer posters gedrukt (A3 en A4 format) voor verspreiding bij winkeliers, campings ed in 

Balk en wijde omgeving. Met name de posters bij de winkeliers langs de Luts lijken zeer effectief en blijven 

ook vrijwel overal het hele seizoen hangen. 

 

Belangstellenden zoals de vrienden en de sponsors werden via direct mail (ca. 200 adressen) en de website 

van MadL (www.muziekaandeluts.nl) op de hoogte gesteld van de komende concerten. Voorts verschenen 

voor ieder concert aankondigingen in de Balkster Courant. De concerten werden aangemeld bij de 

evenementen agenda van VanPlan.nl.  

 

Bestuur  

Het bestuur kwam in 2022 zes maal in vergadering bijeen, nl. 1 februari, 29 maart, 8 juni, 26 oktober en 29 

november.  

In het begin van het jaar werd afscheid genomen van Tjessica Stegenga (penningmeester) en Pieter 

Zeldenrust (lid). In november nam Michiel Ridder na 17 jaar afscheid als voorzitter. In de loop van het jaar 

traden Roelof van Luit en Jelle Lemstra toe tot het bestuur. 

Aan het eind van het jaar was het bestuur als volgt samengesteld: 

• Ymie de Kroon (voorzitter) 

• Jan de Jongh (secretaris/penningmeester) 

• Wiebe Mulder (lid) 

• Foppe Hoekstra (lid) 

• Roelof van Luit (lid) 

• Jelle Lemstra (lid) 
 

 

Programmacommissie 

De programmacommissie bestond uit Ymie de Kroon, Foppe Hoekstra, Roelof van Luit en Jan de Jongh. Op 

basis van een lijst van ensembles die zich voor een optreden bij MadL hadden aangemeld kon het 

programma voor het seizoen 2023 worden samengesteld. In de periode april t/m september zullen 8 

concerten worden gegeven. 

Financiën 

Uit het financieel verslag 2022 blijkt dat de vermogenspositie van de Stichting redelijk stabiel is gebleven.  

MadL wil de drempel om naar een concert te gaan zo laag mogelijk houden en de toegang tot de concerten 

is gratis. Na afloop van het concert wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd aan het publiek met als 

richtbedrag € 7,50. Omdat het concertbezoek vooral in het begin van het seizoen tegenviel, waren ook de 

inkomsten uit de concerten lager dan verwacht.  

De tegenvallende inkomsten uit de concerten en ook de hogere uitgaven aan de ensembles konden gelukkig 

bijna volledig worden gecompenseerd door onverwacht hogere bijdragen van onze sponsoren. Zij hebben 

het kennelijk gewaardeerd dat MadL hen in de moeilijke corona-jaren niet om financiële steun heeft 

gevraagd.  

Mede dankzij de aanhoudende steun van De Gemeente De Fryske Marren en een beperkte bijdrage uit het 

eigen vermogen kon het jaar 2022 met vertrouwen worden afgesloten.  

 

http://www.muziekaandeluts.nl/
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Conclusie 

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 hen daar bijzonder 

dankbaar voor.  

 

In 2023 bestaat Muziek aan de Luts 25 jaar. Daaraan willen wij ruime aandacht geven, o.a. in de media. Het 

komende jaar zal daarmee een belangrijk ijkpunt worden voor de vraag of wij er in zullen slagen ons oude 

publiek weer naar It Breahus te krijgen en nieuw publiek aan te boren.  

 

 

Stichting Muziek aan de Luts, februari 2023 

KvK 852494933 


