ZONDAGMIDDAG CONCERTEN LANDSMEER
JAARVERSLAG 2021
Ons doel
De Stichting Zondagconcerten Landsmeer (ZCL) heeft ten doel het bevorderen en organiseren
van muzikale en culturele evenementen in Landsmeer en omstreken.
Motto:
‘Betaalbare concerten, dicht bij huis, in een intieme sfeer’.
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Verslag 2021
Het kalenderjaar en ons concertseizoen lopen niet synchroon.
Het concertseizoen loopt van het najaar 2020 t/m het voorjaar 2021.
Dit jaarverslag gaat over het kalenderjaar 2021.
Concerten
In 2021 waren we van plan vier concerten te organiseren in de Anton Heyboerzaal van het
Dorpshuis Het Wapen van Landsmeer. Als gevolg van de voortdurende corona-perikelen
konden in 2021 slechts 2 concerten aangeboden worden.
Voor deze concerten werd het corona-schema gevolgd: twee verkorte concerten van elk één
uur zonder pauze in plaats van één concert van anderhalf uur, voor een publiek van telkens 75
bezoekers, waardoor het maximaal aantal toegestane bezoekers én de vereiste anderhalvemeter afstand konden worden gehandhaafd.
Een verhoging van de toegangsprijs is voor het bestuur geen optie, ondanks eerdere discussies
hierover. Het streven is en blijft: kwaliteit bieden tegen een prijs die voor zo weinig mogelijk
personen een drempel vormt.
In het voorjaar konden door de lockdown als gevolg van Corona twee geplande concerten niet
doorgaan.
Wat wel kon doorgaan in het najaar:
Zondag 17 oktober 2021, 13.30 uur en 15.30 uur.
STRIJKKWARTET
Met leden van het Koninklijk Concertgebouw Orkest
Viool:
Marleen Asberg
Anna de Veij Mestdagh
Altviool:
Ronald Kramer
Cello:
Daniel Esser
Zij spelen Joseph Haydn, Leonardo Núñes, Dmitri Shostakovich en Johannes Brahms.
Zondag 12 december 2021, 13.30 uur en 15.30 uur
FLUITTRIO
Fluit:

Kersten McCall
Teresa Costa
Piano:
Kamelia Miladinova
Zij spelen Franz Schubert, Philippe Hurel en Franz Doppler.
Dorpshuis Het Wapen van Landsmeer
De samenwerking met het Dorpshuis is zoals altijd heel goed. In de pauze is het altijd heel
gezellig in het café en iedereen wordt voorzien van koffie, thee of een biertje. Jammer genoeg
mochten we vanwege Corona bij het laatste concert het café niet gebruiken, maar we hopen
dat dat in de toekomst weer wel kan.
Sponsors
De concerten zijn mede mogelijk gemaakt door de subsidie van de Gemeente Landsmeer en de
bijdragen van Landsmeerse sponsors.

Wij danken de Gemeente en deze sponsors voor hun geldelijke bijdrage, dan wel hun steun in
natura:
• De Vries Uitvaartverzorging
• Brons Blaauw Beheer BV
• 11 Makelaars
• Bloemisterij Zijlstra
• House of Impressions
• Gemeente Landsmeer
Bloemisterij Zijlstra zorgde weer voor boeketten voor de musici bij de concerten en een groot
boeket op het podium.
Boekhandel Bruna was behulpzaam bij de voorverkoop van kaarten.
Financiën
De corona-maatregelen, met name het beperkte aantal bezoekers, hadden ook hun invloed op
de concerten. Ondanks de daardoor verminderde hoeveelheid beschikbare zitplaatsen viel het
aantal bezoekers niet tegen, weliswaar minder dan het gemiddelde van 2019 (110), maar toch
nog altijd 99 (betalende) bezoekers per concertmiddag.
De opbrengst van de recettes lag net onder het totaal aan kosten voor deze middagen, maar
dankzij de ontvangen subsidies (stimuleringssubsidie en coronacompensatie) van de Gemeente
Landsmeer en de bijdragen van de Landsmeerse sponsors, lukte het deze concerten toch te
realiseren.
Het financieel jaarverslag is door de kascommissie goedgekeurd. Deze commissie bestaat uit
de heren P. Schenk en R. Kruse. Voor belangstellenden is het financieel jaarverslag op verzoek
beschikbaar.
Public relations
Voor publiciteit zijn wij in grote mate afhankelijk van Het Kompas, waarmee de samenwerking
goed is. Zo mogelijk proberen we in de editie voorafgaande aan een concert een bericht te
plaatsen.
Een enkele keer vragen wij aandacht voor onze concerten in een uitzending van de lokale
radio- en tv-oproep L.O.L. Soms stuurt het Noord-Hollands Dagblad een recensent naar onze
topconcerten door leden van het Concertgebouworkest.
De Landsmeerse cartoonist Arend van Dam is altijd bereid een passende cartoon te maken,
hetgeen in belangrijke mate de promotie van onze concerten ondersteunt.
Voorafgaande aan elk concert sturen wij een aankondigings- en een herinnerings-email aan
onze vaste concertbezoekers die op een verzendlijst staan; de teksten worden door Hans van
Otegem opgesteld. De Bibliotheek Landsmeer heeft de musicoloog Kees Arntzen bereid
gevonden enkele dagen vóór sommige van onze concerten een inleiding op dat concert te
geven.
Vóór elk concert wordt in het dorp een groot aantal posters met een programma-aankondiging
opgehangen. Vaste plekken zijn: SamenMeer, het Gemeentehuis, Bibliotheek/Dorpshuis Het
Wapen van Landsmeer.
Voorts hangen er posters op lantaarnpalen op verscheidene plaatsen in het dorp, vooral in de
buurt van de winkels.

Website
Wij verwijzen altijd naar onze website: www.zondagmiddagconcerten.nl. Ria de Boer zorgt
voor het bijhouden van de website en voor de Facebookpagina ‘Zondagmiddagconcerten
Landsmeer’. Zij maakt ook de foto´s en zet ze op de website en op Facebook. De lay-out van
de posters en programmaboekjes wordt door Ria verzorgd. Zij werk daartoe samen met de
voorzitter Pieter van den Eeden. Jammer genoeg gaat Ria verhuizen en kan dan dit werk niet
meer doen. Wij danken haar voor het gedane werk.
Terugblik en Toekomst
Het is wederom een moeilijk jaar voor ons geweest in verband met Corona. Niettemin waren
de musici bereid voor ons publiek per middag twee concerten te geven. Wij hopen op een jaar
waarin alle concerten weer kunnen doorgaan.
De optredende musici komen graag naar Landsmeer omdat zij in onze gemeente een uiterst
geïnteresseerd en geconcentreerd publiek aantreffen dat het beste uit hen naar boven haalt.
Er staan het huidige seizoen nog drie concerten gepland:
13 februari 2022
het Scarbo Collectief
20 maart 2022
Ramon van Engelenhoven (piano)
24 april 2022
Osiris Trio
Dit laatste concert is al een paar maal verschoven vanwege Corona en wij hopen dat het
concert in april wel doorgaat.
De positieve geluiden die het bestuur mag ontvangen van de bezoekers geven vertrouwen voor
de aanstaande concertseizoenen. De financiële situatie blijft tot nu toe gunstig en draagt bij aan
dat vertrouwen. Door de veranderingen in de Anton Heyboerzaal in het Dorpshuis Het Wapen
van Landsmeer wordt deze steeds meer een geschikte accommodatie voor onze
zondagmiddagconcerten.
Het feit blijft evenwel bestaan dat gezien de leeftijd van de meeste bestuursleden er behoefte
bestaat aan een vervanging door (enkele) jongeren. Ook een verjonging van het publiek zou
wenselijk zijn.
Dit alles neemt niet weg dat wij de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

