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Subsidieaanvraag 2021 Gemeente Haarlemmermeer
De Stichting Cruquiusconcerten op locatie Kunstfort bij Vijfhuizen
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De Stichting heeft tot doel het organiseren van een kamermuziekpodium in het Kunstfort
bij Vijfhuizen in de Haarlemmermeer.
De stichting bestaat enkel uit vrijwilligers. Zij ontvangen hiervoor een geringe vergoeding.
De stichting Cruquiusconcerten wil een kamermuziekpodium
organiseren dat een uitstraling heeft op publiek en uitvoerenden, als
in een zaal waar kamermuziek op hoog niveau gegeven wordt in een
ambiance die de kamermuziek recht doet,
waarbij een direct contact tussen publiek
en musici voelbaar is. De programmering
moet een zo gevarieerd mogelijk aanbod
geven waar alle facetten van de
kamermuziek in kleine bezetting tot zijn
recht komen.

In de loods bij het Kunstfort is ruimte voor
120 mensen. Het publiek zit rondom de musici.
De eerste concerten waren in seizoen 2004 2005 in het Cruquius
Museum. Sindsdien heeft de stichting veel waardering gekregen voor haar uitstekende
programmering en bijzondere wijze van creëren van sfeer tijdens en rondom de concerten.
In juni 2006 heeft de stichting de Cultuurprijs Haarlemmermeer mogen ontvangen. In het
juryrapport stond o.a.
Het juryrapport spreekt van lef om een dergelijk avontuur aan te gaan. " .... en de getoonde
lef wordt beloond. De bezoekers weten de concerten te waarderen en in groten getale ook
te vinden ..... De jury meent bovendien dat de winnaar een sfeervolle setting weet te
combineren met de presentatie van prachtige klassieke muziek van hoge kwaliteit "
In het seizoen 2019 2020 is het podium verhuisd naar het Kunstfort bij Vijfhuizen omdat
het Cruquius Museum wordt verbouwd. Dit is bij zowel pers, publiek en musici enthousiast
ontvangen.
Activiteiten
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Concerten
Na het eerste seizoen in Kunstfort bij Vijfhuizen is er, ook in overleg met het kunstfort
besloten door te gaan met de kamermuziekconcerten op deze locatie. En toen kwam
corona. Helaas betekende dit dat het laatste concert in seizoen 2019 2021 op 21 maart
2020 niet door kon gaan. De musici hebben een tegemoetkoming ontvangen voor gederfde
inkomsten. Dit concert is als extra concert toegevoegd aan het seizoen 2020 2021.
Voor het seizoen 2020-2021 worden er nu 9 concerten geprogrammeerd, 8 hiervan vinden
plaats in het kalenderjaar 2021. In december 2021 is de verwachting dat er ook een concert
geprogrammeerd wordt waarmee het totaal voor jaar 20212 op 9 concerten komt. In
verband met de corona maatregelen kan het zijn dat de concerten in aangepaste vorm
zullen plaats vinden. Een van de mogelijkheden is om de concerten op te splitsen in twee
per avond. Hiervoor zal overleg plaats vinden met het kunstfort en de musici. In dit seizoen
zal voor het eerst ook twee concerten op zondagmiddag gepland worden.
De programmering gebeurt over de hele breedte van de klassieke kamermuziek. Dit is een
breedte in tijd, van oude muziek tot hedendaagse muziek, en een breedte in samenstelling,
zowel kwartetten, pianorecitals, solozang, pianotrio’s en solo-instrumenten komen aan
bod.
Samenwerkingen :
1. Er is een samenwerking aangegaan met de stichting Nationaal
Muziekinstrumentenfonds. Dit fonds stelt muziekinstrumenten beschikbaar aan
conservatoriumstudenten en professionele musici van internationaal niveau. In
samenwerking wordt een concert georganiseerd waarbij het fonds de gage voor de
musici betaalt.
2. Schouwburg de Meerse betreffende de kaartverkoop en afstemming van het
programma en onderlinge promotie van de klassieke muziek activiteiten.
3. Kunstfort bij Vijfhuizen; Doel is om van concertgangers museumbezoekers te
maken en vice versa.
vleugel
De vleugel die we tot het seizoen 2006-2007 te leen hadden van de Philharmonie te
Haarlem is in juni 2007 teruggebracht naar de Philharmonie. Gelukkig was er een stichting
bereid om een nieuwe vleugel voor de stichting Cruquiusconcerten te financieren. De Rens
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Holle stichting schrijft : “ Als blijk van waardering voor het niveau van de geselecteerde
topsolisten en de kwaliteit van de uitgevoerde kamermuziek, stelt de Rens Holle stichting
de concertvleugel ter beschikking aan de Stichting Cruquiusconcerten” De Rens Holle
stichting heeft een lening verstrekt tegen 0% rente, met als onderpand de vleugel.
Subsidie
De stichting CruquiusConcerten ontvangt een SKIP-subsidie van het Nederlands fonds voor
podiumkunsten. Deze subsidie is bedoeld om concerten die in verband met de
programmering veel gage kosten voor musici en waar ten opzichte van de gage relatief
weinig publiek op af komt, te ondersteunen. Bijvoorbeeld concerten met modern-klassieke
muziek, of concerten waar onverwacht de publieke belangstelling tegenvalt. Tevens
ontvangt de stichting jaarlijks een prestatiesubsidie van de gemeente Haarlemmermeer.
Promotie
Veel van de promotie gaat via Free publicity. Daarnaast wordt er een brochure gemaakt en
zal er in het programmablad van schouwburg de Meerse worden geadverteerd. Voor ieder
concert worden belangstellenden (1000 mail-adressen) gemaild over het komende concert.
Er is een eigen website, waarop ook kaarten besteld kunnen worden. Er is een eigen
facebook pagina.
(www.CruquiusConcerten.nl)
Financiën
De stichting CruquiusConcerten is financieel gezond. Er is weinig overhead daarom kan al
het te besteden geld ingezet worden voor de kamermuziek in de Haarlemmermeer.
Jaar 2021
Het jaar 2021 bestaat uit het laatste deel van het seizoen 2020-2021 en het eerste deel van
het seizoen 2021-2022. Het programma van het seizoen 2020-2021 staat vast en zijn de
volgende concerten geprogrammeerd:
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zaterdag 19 december 2020 (jaar 2020 !)
Nino Gvetadze piano
Volgens BBC Music Magazine speelt Nino alsof ze de
muziek spontaan onder haar vingers “creëert”. In
2008 won zij het Liszt pianoconcours en sinds die tijd
heeft Liszt een vaste plek in haar repertoire.
Zij speelt van Schumann o.a. de Arabesque en een van
zijn bekendste werken: “Kreisleriana”. Van Liszt:
Mephisto Waltz
Nr.1 “Der Tanz in der Dorfschenke”.

zondag 10 januari 2021
Maria Milstein viool en Mathieu van Bellen viool
Voor het derde jaar op rij komt violiste
Maria Milstein een optreden
verzorgen bij de Cruquiusconcerten.
Op deze middag speelt zij samen met
violist Mathieu van Bellen. Zij brengen
een programma met onder meer
sonates voor twee violen van de
Belgische componist Eugène Ysaÿe en
de Russische componist Sergei
Prokofiev.
Van Bellen en Milstein zijn jonge en
veelbelovende musici met een stevig
internationale reputatie en afgelopen
jaar hebben zij de muziek die ze
vanavond gaan spelen op cd gezet. Redacteur Gijs van Maanen beluisterde de cd 'Sonatas
for two violins' van Maria Milstein en Mathieu van Bellen en schreef als commentaar:
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“Het repertoire voor twee violen zonder begeleiding is veel kleiner dan dat van een meer
'conventioneel' duo zoals viool en piano. De Sonates for Two Violins van Prokofiev, Górecki
en Ysaÿe zijn meesterwerken met een fascinerende klankwereld die deze beperking doet
vergeten”.
zaterdag 16 januari
Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet) Esra Phelivanli (viola) Anastasia Safonova
(piano)

Dit bijzondere trio zou het vorige seizoen Cruquiusconcerten afsluiten.
Door de coronacrisis kon dit helaas niet doorgaan. Deste blijer zijn we dat we hen dit jaar
wel kunnen beluisteren.
Zij spelen het beroemde Trio in Es-gr voor klarinet, altviool en piano van W.A.Mozart. Voor
dit trio is het de eerste compositie in een dergelijke bezetting. Tevens spelen zij het bekende
werk van Robert Schumann: Märchen-zählungen. Ook staan er werken van Carl Reineke en
Paul Juon op het programma.
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Zaterdag 23 januari
Ragazze strijkkwartet
Het Ragazze kwartet speelt klassieke en moderne
strijkkwartetten: bevlogen en op het hoogste
niveau. Met spraakmakende programma’s heeft
het zich ontwikkeld tot een van de meest frisse en
toonaangevende stemmen in de klassieke
muziek.
Zij spelen werken van Bartók, Korngold en Knox.

zaterdag 6 februari
Duo Serenissima
Elisabeth Hetherington zang en David Mackor luitist

De AmsterdamsCanadese sopraan
Elisabeth Hetherington
wordt geprezen om
haar prachtige stem en
om haar veelzijdigheid
als artieste. In binnen- en buitenland maakt ze, samen met haar duopartner David Mackor ,
momenteel furore.
Zij zal tijdens dit concert o.a. liederen van Dowland en ook andere liederen uit de Barok
ten gehore brengen.
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zondagmiddag 14 februari
Willem Brons piano

Bijna vijftig jaar lang leidde hij met een groot pedagogisch talent verschillende generaties
pianisten op. Daarnaast gaf hij veel masterclasses en nam hij plaats in jury’s van belangrijke
internationale concoursen. Hij is daarmee van onschatbare waarde geweest voor de
pianomuziek in het algemeen en het voor het Conservatorium van Amsterdam in het
bijzonder. Naast talrijke recitals heeft hij opgetreden met vele beroemde orkesten en heeft
hij samengewerkt met grote dirigenten in binnen- en buitenland.
Op het programma van vanmiddag staan werken van Bach, Beethoven, Brahms, Chopin en
Schubert.
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zaterdag 20 februari
Bellinfante strijkkwartet

Het kwartet werd opgericht in 2016 en heeft sindsdien veel opgetreden in Nederland en
heel Europa. Recente optredens zijn in de Spiegelzaal en bij Podium Witteman. Momenteel
zijn zij Quartet in Résidence aan de String Quartet Academy in Amsterdam.
Zij spelen: L. van Beethoven - Op 59 no. 3 en M. Ravel - Kwartet in F.

zaterdag 6 maart
Osiris Trio
Ieder seizoen mogen wij ons verheugen
op een concert door het OsirisTrio.
Het trio onderscheidt zich door
gedegen vakmanschap dat voortvloeit
uit ruim vijfentwintig jaar toegewijd
samenspel.
Zij spelen werken van Beethoven, Frank
Martin (Ierse melodieën), Ackermusik
van Theo Loevendie en Trio 2 in c van
F.Mendelssohn.
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zaterdag 20 maart
Gwyneth Wentink (harp) Larissa Groeneveld (cello)

De spannende klankkleuren van de harp en de vol gestreken snaren van de cello vormen
samen een warme, zeer aangename samenklank.
Het duo Larissa Groeneveld en Gwyneth Wentink presenteert een avontuurlijk programma
waarin verschillende en stijlen elkaar afwisselen.
Larissa maakt al ruim vijfentwintig jaar muziek op hoog niveau door trouw te zijn aan haar
eigen stijl en muzikale passie.
Harpiste Gwyneth staat bekend om haar gepassioneerde spel . Ze treedt wereldwijd op als
soliste en in orkesten.

In november 2020 start het bestuur met het vaststellen van de programmering voor het
seizoen 2021-2022. Dan wordt het geplande concert voor december 2021 ingevuld.
Voor muziekvoorbeelden verwijs ik graag naar de website www.CruquiusConcerten.nl
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Begroting 2021 uitgaande van 9 concerten
Begroting Cruquius-concerten

Kosten per concert
aantal concerten
zaalhuur
concertkosten
stemmen vleugel
verzekering vleugel
vrijwilligers
Buma stemra
ensemble
promotie
overig
Organisatiekosten
Onvoorzien kosten Corona
totaal

aantal
bezoekers
Aantal
concerten

2021

bedrag
450
100
55
500
75
50
1850
3000
50
400

aantal

totaal

9
1
1
0,6
0,0
4
1
1
1

80
9
totaal

450
100
35
0
300
50
1850
0
50

2835

€ 4.050
€
900
€
315
€
500
€ 2.700
€
450
€ 16.650
€ 3.000
€
450
€
400
€ 1.500
€ 30.915

Inkomsten per concert
€
19,00

entree
sponsors
donatie
totaal

25
500

720
4
1

13.680
100
500

€ 13.680
€
900
€
500
€ 15.080
€ 15.835

Tekort
Subsidie gevers aanvraag
Fondsen
Podiumkunsten
Extra Coronasubsidie
Podiumkunsten

€ 5.000

toegekend

€ 1.000

toegekend

Gemeente

€ 9.500

aanvraag

€15.500
tekort/overschot
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€ 15.500
€

335
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Toelichting begroting onvoorzien Corona.
Bij de begroting is uitgegaan van 9 concerten. Er is een post onvoorzien opgenomen omdat nog
onduidelijk is welke extra kosten voor Corona voorzieningen gemaakt moeten worden.
1. Aangepaste kaartverkoop omdat bij ieder concert van te voren bekend moet zijn wie er komt
met mailadres en telefoonnummer.
2. Eventueel splitsen van het concert in twee concerten van een uur. Daardoor misschien
minder inkomsten en extra kosten voor zaalinrichting met afscheidingen.
3. Extra hulpmiddelen voorlooprichting, ontsmetting e.d.
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