Toonkunst Bussum
Crowdfunding voor nieuwe compositie
‘De gelaarsde Kat’ t.b.v. Kinderconcert 2018
Beste Muziekvrienden
Op 25 maart j.l. verzorgde ons orkest het tiende Kinderconcert op rij. Toen wij in 2008 met het
jaarlijkse Kinderconcert begonnen, hoopten we dat dit initiatief succes zou hebben. En dat is,
mede dank zij jullie, inderdaad het geval. In deze 10 jaar hebben we met ons Kinderconcert
een reputatie opgebouwd en vele honderden kinderen kennis laten maken met de klassieke
muziek, het symfonieorkest en de instrumenten uit het orkest. Veel kinderen hebben bij onze
concerten en door onze concerten hun keuze voor een instrument gemaakt. En dat geeft ons
een heerlijk gevoel. Op zondag 18 februari 2018 zal ons elfde Kinderconcert plaats vinden en
wel in theater Spant! in Bussum. Deze tweede reeks van 10 Kinderconcerten zal starten met
een nieuwe compositie, gebaseerd op het verhaal van ‘De gelaarsde Kat’.

Nieuwe compositie ‘De gelaarsde Kat’
Componist Dirk van der Niet uit Huizen heeft hiervoor inmiddels de opdracht gekregen en zal
dit bekende sprookje op muziek zetten, waarbij de tekst als leidraad voor de muziek zal
zorgen. Dirk is inmiddels aan de slag gegaan en hoopt medio november zijn compositie te
voltooien. Ter ondersteuning heeft de Federatie van Amateur Symfonie- en Strijkorkesten
(FASO) ons een subsidie toegezegd en uit ons eigen Fonds Jeugdbeleid betalen we ook een
deel. De overige kosten van deze compositie, die dus op 18 februari 2018 haar wereldpremière
beleeft, willen we door middel van deze Crowdfunding onder jullie, muziekvrienden en
kennissen van Toonkunst Bussum, proberen op te halen. Elke gift, groot of klein is welkom.

Crowdfunding
Voor deze crowdfunding hanteren we de volgende richtlijnen:
* Een schenking van € 10,- wordt als een gift gezien.
* Een schenking van € 15 geeft recht op 1 vrijkaart voor het Kinderconcert van 2018.
* Een schenking van € 25,- is goed voor 2 vrijkaarten voor het Kinderconcert 2018.
U kunt uw bijdrage storten op rek. nr. NL55 ABNA 0420 9880 09 t.n.v. W.A.A. Senden (project
rekening Toonkunst Bussum) onder vermelding van uw naam en e-mail adres. U krijgt dan een
ontvangstbevestiging per mail; indien u gebruik maakt van de aangeboden vrijkaart(en)
noteren wij uw naam op de reserveringslijst voor het Kinderconcert 2018. Ons streefbedrag
voor deze crowdfunding is € 1000. Mail voor eventuele vragen aan
orkest@toonkunstbussum.nl

Kinderconcert 2018
Dit concert, o.l.v. Yiorgo Moutsiaras, vindt plaats op zondag 18 februari (aanvang 15.00) in
Spant! in Bussum. Vooraf worden, in het kort, de instrumenten van het orkest voorgesteld.
De karakters uit het verhaal worden uitgebeeld door dansers van Dansstudio van Harten uit
Weesp/Bussum. Na afloop uitproberen van instrumenten m.m.v. De Gooische Muziekschool.
De toegangsprijs bedraagt € 7,50.
Zie ook onze website www.toonkunstbussum.nl

