Overzicht activiteiten 2012
Stichting Muziek Midden-Delfland heeft zich in het afgelopen jaar weer met verschillende
muzikale initiatieven bezig gehouden. Onder eigen vlag, maar soms ook op de achtergrond
als ondersteuning van projecten van anderen. Op deze manier hebben we invulling kunnen
geven aan de doelstellingen van de stichting:
 Het organiseren en/of produceren van projecten voor en door amateurs.
 Het op niet-commerciële basis beschikbaar stellen van geluidsapparatuur en
toebehoren.
 Het verlenen van diensten ter ondersteuning van de organisatie van muzikale
projecten.

december 2011: Jubileum ’75 jaar Sportfondsenbad’ Delft.
Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum organiseerde het sportfondsenbad een serie
avonden met live-muziek tijdens het recreatief zwemmen. Stichting Muziek Midden-Delfland
verzorgde de geluidstechniek voor de optredende (amateur-)artiesten, te weten:
 Floris Schrama en zijn groep
 Het duo Marianne v.d. Berg (zang) en Stef Dalhuisen (Gitaar)
 Soliste An van Dijk (zang)
januari 2012: Preview ‘Joseph and the amazing technicolor dreamcoat’ tijdens Cult Royale
In de aanloop naar de uitvoering van de musical in april werd tijdens Cult Royale alvast een
tip van de sluier opgelicht. De hele cast (ensemble, koor en orkest) bracht in ‘Het Notenschip’
een aantal songs uit de musical ten gehore. Ook werd een korte inleiding gehouden over de
verhaallijn van de musical. De belangstelling was zo groot dat de preview twee keer een
afgeladen Notenschip opleverde en heel veel positieve reacties.

april 2012: Musical ‘Joseph and the amazing technicolor dreamcoat’.
In het weekeinde van 21 en 22 april 2012 voerde Stichting Muziek Midden-Delfland de
musical ‘Joseph and the amazing technicolor dreamcoat’ uit. Dit was het sluitstuk van een
project dat anderhalf jaar daarvoor was gestart. Ruim 120 personen -solisten, ensemble,
koor, orkest, techniek, ondersteunende diensten- waren er bij betrokken. Stichting Muziek
Midden-Delfland heeft 3 succesvolle en volledig uitverkochte voorstellingen afgeleverd. De
generale repetitie werd opengesteld voor kinderen van de basisscholen en hun begeleiders.
Ook deze keer was ‘De Hoornbloem’ omgebouwd tot een tijdelijk theater. De sfeer van de
voorstelling werd extra ondersteund door een expositie met allerlei verwijzingen naar het
oude Egypte. De ontvangstruimten van De Hoornbloem waren daartoe als oudheidkundig
museum ingericht.
Reacties van het publiek en recensies in de media waren zeer lovend over de kwaliteit van de
voorstellingen en de prestaties van de (amateur-)artiesten, die in menig opzicht weer boven
zichzelf uitstegen.
Het musicalproject zorgde ook voor de nodige nevenactiviteiten:
 Zoals hiervoor omschreven, werd ‘Joseph…’ één van de acts van Cult Royale
 Op basisscholen werd het verhaal van ‘Joseph….’ in de lessen gebruikt
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De RK parochie vierde de bestuurlijke samenvoeging onder OLV van Sion en werd in
de gelegenheid gesteld om voorverkoop voor toegangskaarten te organiseren. Tijdens
een kerkdienst traden enkele solisten en een combo op met enkele songs uit de
musical en werd een door kinderen van de drie parochies gemaakte ‘dreamcoat’
onthuld.
 De winkeliersvereniging Den Hoorn organiseerde een spaarzegelactie waarmee
toegangskaarten konden worden gespaard.
Voor meer informatie over dit project: Zie www.muziekmiddendelfland.nl


Het ‘Muziekcafé’ in het Oude Raadhuis.
Gedurende de wintermaanden is er iedere 3e zondag van de maand een muziekcafé in de
bovenzaal van het Oude Raadhuis. Hierbij krijgt lokaal talent de kans om voor publiek op te
treden en wordt ook aandacht besteed aan bijzondere hobby’s van dorpsgenoten. Zij worden
geïnterviewd over hun bezigheden en hoe ze er toe zijn gekomen.
Stichting Muziek Midden-Delfland heeft een aantal keren de geluidstechniek verzorgd.

Oktober 2012: Het ‘Gouwe Ouwen Koor’
Geïnspireerd door de DVD ‘Young at heart’ nam Stichting Muziek Midden-Delfland de
productie op zich van het project ‘Gouwe Ouwen’. De bedoeling was om een koor te vormen
van ouderen vanaf 65 jaar en dit te laten optreden met een repertoire van rock- en popsongs
uit de jaren ‘50, ‘60 en ’70. Binnen een paar weken was het koor met 40 deelnemers op volle
sterkte. De gemiddelde leeftijd was 71 jaar, de oudste deelnemers de 90 al gepasseerd….
Er werd een live-begeleidingsband geformeerd, zorgcentrum Akkerleven stelde
repetitieruimte beschikbaar en onder de bezielende leiding van dirigente Maria Kuipers is
een repertoire van negen ‘all-time-classics’ ingestudeerd.
Tijdens Cult Royale 2013 heeft het ‘Gouwe Ouwen’ koor twee keer opgetreden in een tot de
nok gevulde kerk aan de Dorpsstraat.
Voor meer informatie over dit project: Zie www.muziekmiddendelfland.nl

Donateursbijdrage:
Deze activiteiten zouden niet mogelijk zijn zonder de steun van onze donateurs.
Zij zorgen er voor dat Stichting Muziek Midden-Delfland in stand kan worden gehouden en
wij zijn hen daar als Bestuur zeer erkentelijk voor.

Vind je dat de activiteiten van Stichting Muziek Midden-Delfland bijdragen aan
de muziekcultuur van onze gemeenschap en dat dat steun verdient ?
Blijf ons dan ook dit jaar steunen met een donateursbijdrage.
Dat kan door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer 12.31.61.967. (S.v.p.
naam/adres vermelden).
De minimumbijdrage is slechts € 5,-- maar een hoger bedrag is natuurlijk altijd welkom.

www.muziekmiddendelfland.nl
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