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Wilt u donateur worden?
Geachte belangstellende,
Stichting de Muziekkamer is met goede voornemens 2017 ingegaan! Na het vieren van ons 200e concert door
BRISK kijken wij vooruit naar de jonge veelbelovende musici die te gast zullen zijn bij de Muziekkamer in 2017.
Het is misschien wel passend dat ons 201e concert door Sterre Kooi, de dochter van pianist, Jaap Kooi, wordt
verzorgd. Het eerste concert van onze tweede generatie toekomstige sterren. Op ons 202e concertavond komt
violiste Fiona Robertson, een leerling van Maria Milstein. De Muziekkamer wordt steeds meer bekend en er zijn
nieuwe gezichten te zien op een concertavond. Er stonden mooie artikelen over onze artistiek leider, Lesley
Oversluizen, in het Dagblad Zaanstreek (NHD) en de Zaankanter. De Stichting werkt er ook heel hard aan om
jonge mensen te interesseren voor klassieke muziek. Dit realiseert de Muziekkamer o.a. door leerlingen van de
talentenklas van Fluxus uit te nodigen om een concert bij te wonen en achteraf met de musici te mogen spreken.
Daarnaast organiseert de stichting dit jaar weer een Masterclass voor jonge musici van Fluxus, die aan het Jan
Pasveer Ensembleconcours deelnemen met voorafgaand een Concert door de ‘meesters’ Duo Tom Wolfs, klarinet
en Niek Kleijman, marimba. De Muziekkamer stelt voor het concours een prijs ter beschikking: een
jaarabonnement voor een van de winnaars.
Violiste Maria Milstein: “Iedereen herinnert zich zijn eerste "echte" concert - in een echte concertzaal, met een
programmatoelichting, voor een gage; dit heb ik in 2007 samen met cellist Gideon den Herder en pianist
Hannes Minnaar in De Muziekkamer beleefd - toen was het eerste officiële concert van het Van Baerle Trio, en
het begin van een lange en succesvolle weg!
De vriendelijkheid en gastvrijheid van de organisatie, de prachtig geschreven toelichtingen (die bewaar ik nog
steeds!), en, niet te vergeten, de mogelijkheid voor een jong ensemble of solist om een volledig programma
voor een volle zaal uit te voeren, maken van De Muziekkamer een zeer bijzondere locatie, geliefd door ieder
die daar heeft gespeeld. In de loop der jaren ben ik hier teruggekomen met een recital programma, en nu weer
met het Mirovia kwartet, en ik verheug me steeds om hier weer te komen spelen! Lieve Muziekkamer - veel
dank en ga zo door!!!”
Wilt u overwegen om donateur te worden stuur dan uw gegevens (naam, adres en e-mailadres) naar mij,
Menno Oversluizen, penningmeester Stichting de Muziekkamer per e-mail
(info@stichtingdemuziekkamer.nl) of per post: J. Kruijverstraat 59, 1507 WD Zaandam.
U kunt uw donatie van minimaal € 15,- euro overmaken op IBAN: NL53 INGB 0006097650 t.n.v. Stichting de
Muziekkamer te Zaandam. Als donateur draagt u bij aan het realiseren van ons culturele aanbod, ontvangt u ons
nieuwsbrief en krijgt u de mogelijkheid om zélf op het Muziekkamerpodium te staan in het Donamateursconcert na
de zomervakantie. Bovendien: De Muziekkamer heeft ANBI status, waardoor uw donatie voor de belasting
aftrekbaar is.
We ontmoeten u graag op onze concerten in 2017.
Met vriendelijke groet,
Menno Oversluizen, penningmeester Stichting de Muziekkamer

