Overzicht activiteiten 2010
Stichting Muziek Midden-Delfland is in het afgelopen jaar bij allerlei muzikale initiatieven
betrokken geweest. Soms onder eigen vlag, maar vooral ook op de achtergrond bij projecten
van anderen. Op deze manier hebben we op een prima manier invulling kunnen geven aan de
doelstellingen van de stichting:
Het organiseren en/of produceren van projecten voor en door amateurs.
Het op niet-commerciéle basis beschikbaar stellen van geluidsapparatuur en toebehoren.
Het verlenen van diensten ter ondersteuning van de organisatie van muzikale projecten.

Maart 2010: Project ‘Geef mij maar Amsterdam'.
Met een groep enthousiaste Schipluidenaren werd een voorstelling gebracht met een selectie
van (Amsterdamse) liedjes uit ‘De Jantjes' en ‘Bleeke Bet' voor onze supersenioren in
Akkerleven. Het gezelschap had zelfs een eigen Ciske de Rat in de gelederen.
April 2010: Repetitie-weekeinde koor ‘Horizon'
Geluidsinstallatie ingezet bij zowel de repetities als voor muzikale ontspanning tijdens dit
koorweekeinde in Hoek van Holland.

Juli 2010: Zomerfeestband ‘Souled Out'.
De Stichting heeft met advies, apparatuur en wat regelzaken er aan bij kunnen dragen dat de
droom van een groep Schipluidense muzikanten om op de Zomerfeesten te kunnen optreden,
werd waargemaakt. Op de openingsavond van de Zomerfeesten 2010 gaf de
gelegenheidsformatie ‘Souled Out' een spetterend optreden waarover nog lang is nagepraat.

September 2010: ‘Rosemary' The Musical

Mede dankzij de Stichting kon de cast van ‘Rosemary' beschikken over een professionele
podiumvloer bij de uitvoeringen. Daarnaast hebben we kunnen helpen met de organisatie door
het beschikbaar stellen van documentatie uit onze eigen projecten en enige apparatuur. In het
beginstadium van het project hebben we onze productie-ervaring gedeeld.
November 2010: Sjaak en Stef in het Muziekcafé.
Op initiatief van Yvonne Haring is er iedere 3e zondag van de maand een muziekcafé in de
bovenzaal van het Oude Raadhuis. Slaak Alsemgeest en Stef Dalhuijzen beten het spits af.
Doordat ook Yvonne een aantal nummer zong, werd het duo zo nu en dan een trio. De sfeer
was zo goed dat er nog enkele andere spontane optredens plaatsvonden. Als Stichting hebben
we de geluidstechniek gedaan en zullen we dat ook in toekomstige gevallen doen als daar
behoefte aan is.
December 2010: Personeelsfeest
Bij een reprise van trio Sjaak, Stef en Yvonne op een personeelsfeest verzorgde de Stichting
eveneens de geluidstechniek.
Januari 2011: Cult Royale / Klarinet-sextet St. Caecilia.
Met onze apparatuur werd de geluidstechniek verzorgd voor het klarinetsextet, dat op de
vrijdagavond in de etalage van Brandenburg speelde. De hele dorpsstraat kon genieten van de
warme klassieke klanken.
Januari 2011: Cult Royale - Bigband ‘Maurits' Wash Up'
De Big Band ‘Maurits' Wash Up' was de afsluitende act van Cult Royale. Apparatuur van de
Stichting bewees goede diensten bij de repetities met zanger Maurits en vormde een welkome
aanvulling op de aanwezige apparatuur voor een goed podiumgeluid tijdens het optreden in de
Dorpshoeve.
Nieuw project
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor een nieuw musicalproject in gang gezet...... De
bedoeling is om dat in april 2012 uit te gaan voeren.
Binnenkort zullen we hierover naar buiten treden via onze website en de lokale media. We
hopen er weer een hele grote groep Midden-Delflanders een podium te kunnen bieden om hun
muzikale kwaliteiten te tonen.
Donateursbijdrage:
Deze activiteiten zouden niet mogelijk zijn zonder de steun van onze donateurs. Die zorgen er
voor dat Stichting Muziek Midden-Delfland in stand kan worden gehouden en wij zijn ze 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).
Met de minimumbijdrage van € 5,-- zijn we al heel blij maar een hoger bedrag is natuurlijk
altijd welkom.

www.muziekmiddendelfland.nl

