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BELEIDSPLAN
Inleiding
In 2004 vond de eerste Piano Wandeling plaats in Edam, een idee van Maisa van der Kolk.
In de historische binnenstad van Edam zetten huiseigenaren ramen en vaak ook deuren open
zodat de wandelaars konden genieten van de pianoklanken.
Tijdens de beginjaren waren het vaak de huiseigenaren zelf die op hun eigen instrument
muziek maakten.
In de loop van de jaren is het karakter veranderd: naast particuliere woonhuizen zijn ook
monumentale locaties aan de wandeling toegevoegd.
Nu luisteren de vele wandelaars naar zowel professionele als vergevorderde
amateurs/musici. Dit kunnen jonge pianisten zijn die nog een Conservatoriumopleiding
volgen of afgestudeerde solisten die deze opleiding al hebben afgrond.
Dit voor het publiek gratis evenement vindt iedere laatste zondag van de maand mei plaats
en wordt afgesloten met een Slotconcert in de Grote Kerk te Edam.
Doel van de Stichting
Stichting Piano Edam organiseert jaarlijks een PianoWandeling in de historische binnenstad
van Edam met als doel een zo breed mogelijk publiek te laten genieten van pianomuziek.
Deze muziek kan worden beluisterd op 20 tot 30 locaties in Edam, veelal bij particulieren
in hun huis of in openbare, karakteristieke en vaak monumentale locaties.
Het bestuur bepaalt de programmering en kiest de pianisten.
De programmering gaat van vleugel/piano solo tot ensembles met toetsinstrumenten en
beoogt een zo groot mogelijke diversiteit aan stijlen.
De pianisten staan aan het begin van hun carrière of zijn afgestudeerd musicus.
Uiteraard is de vergevorderde amateurpianist nog altijd welkom.
Waar nodig, zorgt het bestuur voor de huur van een vleugel of piano op de diverse locaties.
Het bestuur zorgt voor een incidentele vergoeding voor musici en/of reiskosten.
Locatiehouders en bestuur ontvangen geen vergoeding.
Financiën
De stichting komt aan geld op de volgende wijze:
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-

donaties van de Piano Vrienden
sponsors
subsidies
De Stichting Piano Edam heeft de status van ANBI cultureel RISN: 815599328
Collecte bij de uitgang van de Grote Kerk na afloop van het slotconcert

De inkomsten worden op rekening NL37 RABO 0118 8628 98 gestort die op naam staat van
de Stichting Piano Edam.
De penningmeester moet rekening en verantwoording afeggen aan het bestuur.
Het geld van de stichting wordt alleen aangewend voor kosten die direct samenhangen met
de organisatie van de PianoWandeling.
Algemeen
De binnenstad van Edam leent zich uitstekend voor een wandeling. Het oude centrum met
zijn sfeervolle straten en karakteristieke huizen is beschermd stadsgezicht. Het biedt een
decor dat past bij het beluisteren naar diverse genres pianomuziek.
Een route is uitgezet en vrij te volgen. Het kosteloze programma en de routekaart is
verkrijgbaar bij de VVV en is te lezen op de website.
De horeca sluit aan bij de PianoWandeling door passende menu’s te presenteren en maakt
daardoor de wandeling tot een complete beleving.
Inmiddels is, ook door het hoge niveau, de PianoWandeling Edam uitgegroeid tot een
evenement van grote betekenis. Mede door het maatschappelijk belang is dit voorbeeld
overgenomen door de plaatsen Schagen, Culemborg, Rhenen, Amstelveen en Veenendaal.
Publiciteit
Geruime tijd voor aanvraag van het evenement wordt in de regionale pers aandacht
geschonken aan de PianoWandeling. De website is altijd toegankelijk en wordt regelmatig
bijgewerkt. De sponsoren krijgen op de website een link naar hun eigen website.
Ook op de facebook pagina wordt lang van tevoren ruim aandacht aan de uitvoerenden
besteed.
Aansprakelijkheid
De Stichting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, geleden door
een bezoeker van/of deelnemer aan het evenement.
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Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Coördinator
PR en Pers

Eelkje B. de Vries
Vacant
Marianne van Hell
Josephine de Stoppelaar
Ada Oosterman- de Gans

Adviseur
Logistiek

Anke Ophoff- van der Plas
Wim Koning & Tom Kras

Contactgegevens
www.piano-edam.nl
info@piano-edam.nl
www.Facebook.com/PianoWandeling
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