Beleidsplan Stichting Muziek in Jeroen – Noordwijk ZH

De Stichting Muziek in Jeroen heeft ten doel het bevorderen van muziekactiviteiten of
andere culturele activiteiten in de breedste zin van het woord in de Oude Jeroenskerk in
Noordwijk ZH. Incidenteel kunnen ook activiteiten worden georganiseerd in de RK St.
Jeroenskerk, eveneens te Noordwijk ZH. De Stichting heeft geen winstoogmerk en verstrekt
aan bestuursleden ook geen enkele bezoldiging.
De jaarlijkse activiteiten bestaan op hoofdlijnen uit:
•

•

•

Zomerserie orgelconcerten gedurende de maanden juli en augustus waarbij niet
alleen het unieke Knipscheerorgel in de Oude Jeroenskerk wordt bespeeld door
vooraanstaande organisten uit binnen- en buitenland, maar ook incidenteel het
Maarschalkerweerd orgel in de RK St. Jeroenskerk te Noordwijk.
Lunchconcerten op de dinsdagen in de maand mei waarbij jonge musici, vocaal en/of
instrumentaal, de gelegenheid krijgen hun talenten te laten horen gedurende korte
concerten van een half uur in de Oude Jeroenskerk. Jonge mensen op weg naar het
concertpodium!
Concerten in voor- en najaar waarbij bekende ensembles of gezelschappen
gecontracteerd worden om hun muzikale kwaliteiten te laten horen. In de afgelopen
jaren werden concerten gegeven door o.a. Carel Kraayenhof, Lavinia Meijer, Berlage
Saxophone Quartet, Ensemble FUSE, Vocaal Ensembles MUSA en The Gents, sopraan
Johannette Zomer met haar Tulipa Consort, Rietkwintet CALEFAX en het Don
Kozakkenkoor Nederland.

Het beleid is er op gericht om een veelzijdig programma te bieden dat met name past in de,
ook akoestisch gezien, fraaie ruimte van de Oude Jeroenskerk en waarbij het vermoeden
bestaat dat er zowel vanuit de vriendenkring als daarbuiten voldoende belangstelling
bestaat.
Bovengenoemde opsomming geeft een goed, maar beperkt beeld van de activiteiten die
door de Stichting Muziek in Jeroen werden georganiseerd in voorgaande jaren. Een volledig
overzicht is te vinden op de sub-pagina CONCERTAGENDA waar een link te vinden is om het
totale historische overzicht van concerten terug te vinden. Ook vindt u daar de reeds
geplande concerten voor het lopende jaar.
De Stichting tracht haar doel financieel te verwezenlijken door het verkrijgen van:
•
•
•
•
•

Subsidie verstrekt door Gemeente Noordwijk
Bijdragen van sponsoren
Bijdragen van “Gulle Gevers” die op basis van een overeenkomst een bijdrage
toezeggen voor meerdere jaren.
Jaarlijkse vriendenbijdragen van personen die zich verbonden voelen met de
Stichting Muziek in Jeroen
Entreegelden bij de concerten

