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Informatieblad voor musici
Algemeen
De Stichting heeft tot doel het muzikale en culturele leven in de gemeente Noardeast-Fryslân te
bevorderen door middel van het organiseren van laagdrempelige concerten in de Maartenskerk van
Kollum. Ook wil ze een podium bieden aan (beginnende) professionele musici en de betere
amateurs. De Maartenskerk leent zich bijzonder voor kleinschalige ensembles en (kamer)orkesten,
maar ook solisten zijn regelmatig van de partij.
De stichting is in staat de concerten te organiseren door financiële ondersteuning van de gemeente
Noardeast-Fryslân en enkele sponsoren. Daarnaast wordt er na afloop van het concert een vrijwillige
bijdrage aan de bezoekers gevraagd door middel van een collecte. Indien veel publieke belangstelling
voor een concert wordt verwacht kan door het bestuur worden overwogen, voorafgaande aan het
concert, kaartverkoop te organiseren.
Bezoekers en musici zijn over het algemeen zeer lovend over de sfeervolle en akoestische prestaties
van de Maartenskerk. Sinds 1989 hebben al vele musici, ensembles en kleine koren het
Maartenskerkpodium betreden. Een aantal is intussen tot de grotere podia doorgedrongen.
Wij hopen deze traditie nog lang voort te kunnen zetten zodat het culturele klimaat in de gemeente
niet verder verschraald.

Speel en luister oppervlak
Het speeloppervlak in het koor is 36 m² (6 x 6 meter) en in het middendeel 8 m² (2 x 4 meter). Er is
een verplaatsbare akoestisch piano aanwezig en ook kan het aanwezige kerkorgel naar behoefte
worden gebruikt. Koren die begeleiding van het kerkorgel overwegen moeten er rekening mee
houden dat het orgel zich aan de tegenovergestelde zijde van het koor bevindt. Het maximale aantal
bezoekers met goed zicht op de musici en een optimale luisterbeleving is ca. 250 personen.

Aanmelding voor musici
Musici en/of ensembles kunnen zich bij de stichting aanmelden om een optreden te verzorgen in de
Maartenskerk. Jaarlijks wordt een programma gemaakt voor vijf concerten, in de maanden oktober,
november, december, februari en maart. De concerten worden bijna altijd op een zondagavond
georganiseerd en beginnen om 19.30 uur. In bepaalde situatie kan het bestuur, hiervan afwijken.
Musici kunnen ter voorbereiding op de uitvoering vanaf 18.00 uur terecht in de Maartenskerk. Voor
de musici worden koffie en thee door de stichting verzorgd.
Indien u interesse heeft een concert te geven in de Maartenskerk, kunt u contact opnemen met de
stichting. Ga daarvoor naar de contactpagina op onze website:
http://www.maartenskerkconcerten.nl
Met vriendelijke groeten namens stichting Maartenskerkconcerten,
H. Postmus, secretaris.
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