Stichting Concerten op de Deel
Het beleidsplan
Stichting Concerten op de Deel biedt een podium aan jong muzikaal talent, waarbij het
educatieve aspect een grote rol speelt. Dit podium is de Deel van Landgoed Anderstein. Zo’n
vijf keer per jaar worden hier concerten of andere culturele evenementen georganiseerd,
met altijd de muziek in de hoofdrol. Vanuit de regio maar ook buiten die grenzen komen
liefhebbers naar deze bijzondere zondagmiddag concerten, waarbij na het concert altijd een
glas wordt geschonken en er mogelijkheid is om met de musici te spreken. Een concert voor
kinderen waarbij het educatieve karakter een duidelijke rol speelt is een vast onderdeel van
het jaarprogramma.
Bij onze keuze van uit te nodigen musici leggen we het accent op hoge kwaliteit en
veelzijdigheid. Dit betekent dat we nationale en internationale musici contracteren die ook
optreden op de grote podia in Nederland, zoals het Concertgebouw te Amsterdam. Het
seizoen wordt in oktober altijd feestelijk geopend met een bijzonder programma. Dit kan zijn
door de samenstelling van het ensemble, dan wel door een opvallende muziekkeuze of met
een kinderconcert.
De concerten worden verzorgd door typerende kamermuziekensembles zoals strijkkwartet,
pianotrio en blaaskwintet, vaak in combinatie met solisten, maar er worden ook literair
getinte concerten en kleine kinderopera’s geboden.
De locatie van de concerten is de Deel van Landgoed Anderstein in Maarsbergen.
De Deel van Anderstein biedt plaats aan ruim 100 concertbezoekers en heeft de beschikking
over een prachtige vleugel. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie vrijwilligers en
organiseert alle evenementen. Er zijn verder geen commissies. Het bestuur streeft naar
redelijke toegangsprijzen. Dat wordt gerealiseerd door inkomsten uit kaartverkoop (circa
75%) en uit subsidie en sponsoring (circa 25%). Dit laatste punt vraagt permanente
aandacht.
De doelstelling
De statuten vermelden in artikel 2 de volgende doelstelling: “De stichting heeft ten doel:
a. een podium te bieden aan onder andere jonge getalenteerde musici en andere
cultuur beoefenaars, waarbij het educatieve aspect een grote rol speelt;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Hierbij hanteren wij als motto:
Avontuurlijk klassiek met jong toptalent!
Verslag uitgeoefende activiteiten
In het seizoen 2014-2015 werden de volgende concerten georganiseerd:
27 september
2014
26 oktober 2014
30 november

Ensemble Regnum Musicale
Anastasia Kobekina, celliste
Kinderopera, Oren op Steeltjes

2014
18 januari 2015
8 maart 2015
17 mei 2015

Presentatieconcert Stichting Eigen Muziekinstrument
Trio Bell’Arte
Pianoduo Nata Tsvereli & Paul Koomen

