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Het idee
Quercus Musica stelt zich ten doel concerten te organiseren op
laagdrempelige locaties voor jonge afgestudeerde musici. De stichting
financiert de concerten door inzameling van giften van particulieren en
door het aantrekken van geldelijke bijdragen van sponsoren.
Het idee voor Quercus Musica komt voort uit een ontmoeting tussen
Casper van Eijk, chirurg bij het Erasmus MC en beeldend kunstenares
Charo Aymerich met bandeonist en leider van de afdeling wereldmuziek
van het Rotterdams Conservatorium Leo Vervelde.
Jonge getalenteerde musici die net zijn afgestudeerd proberen zich een
plaats te verwerven in de professionele muziekpraktijk. Om een naam op
te bouwen moet je (vaak) optreden voor publiek. Maar dat is nog niet
eenvoudig als je net begint omdat de concertpodia vooral de ‘bekende
namen’ programmeren. Dus moet je zelf aan de slag. Wat zou het dan
fantastisch zijn als er particulieren en organisaties zijn die je daarbij willen
ondersteunen. Niet door je geld te geven, maar door concerten met een
publiek aan te bieden.
Uit dit idee werd de eerste concertreeks geboren in seizoen 2011-2012.
Patiënten van het Erasmus MC konden gratis op zondagmiddag een
concert bijwonen dat georganiseerd werd door Quercus Musica (i.o.).
Met deze formule ondersteunde Quercus de jonge musici en verrijkte het
het muzikale klimaat in Rotterdam.
Twaalf sponsoren -maatschappelijke organisaties en particulierenmaakten het mogelijk om twee seizoenen lang negen keer per jaar zo’n
vrij toegankelijk concert te verzorgen.
Na een paar concerten is duidelijk dat het een idee is dat aanslaat bij
patiënten en bij de jonge musici. De concerten worden goed bezocht en
goed gewaardeerd.
Dat smaakt naar meer. Stichting Quercus Musica is opgericht om dat
mogelijk te maken. Maatschappelijke organisaties en particulieren kunnen
geld doneren aan Quercus Musica, die daarvoor concerten verzorgd op
laagdrempelige locaties, zoals in ziekenhuizen, bejaardenhuizen en in
buurtcentra. De Stichting wil de komende jaren deze formule uitbreiden
naar andere ziekenhuizen en/of andere maatschappelijk instellingen.
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Doel Quercus Musica
De stichting heeft ten doel de uitvoeringspraktijk van jonge muzikale
toptalenten te vergoten door middel van het organiseren van bijzondere
en breed toegankelijke concerten op laagdrempelige locaties, en beoogt
daarmee een waardevolle muzikale bijdrage te leveren aan het
Rotterdamse culturele klimaat.

De stichting doet dit door het aantrekken van sponsorbijdragen, zodat
concerten gratis (en dus voor iedereen) toegankelijk kunnen zijn. De
activiteiten van de stichting worden om niet georganiseerd door de
bestuursleden. De uitgenodigde muzikanten krijgen een vergoeding voor
zover de sponsorbijdragen strekken.
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Voorgenomen activiteiten voor 2012 en 2013
1. De Erasmus-concerten 2012-2013

Uit de binnengehaalde sponsorgelden organiseert Quercus opnieuw negen
concerten op de derde zondagmiddag van de maand van oktober 2012 tot
juli 2013 in het Auditorium van het Erasmus MC. Aan de programmering
daarvan leggen bestuursleden Paul van Bruggen en Leo Vervelde op dit
moment de laatste hand.
2. Bijdrage aan Cultuurbuur-programma
Quercus is op verzoek van de gemeente Rotterdam in gesprek met een
aantal buurthuizen in Rotterdam voor een aanbod van
muziekprogramma’s in het kader van het Cultuurbuurprogramma voor
seizoen 2012-2013. (http://www.cultuurbuur.nl/pagina.php?id=1)
Het idee is om binnen een circuit van vier of vijf buurthuizen een
laagdrempelig concertprogramma te programmeren. Het programma zal
niet alleen bestaan uit een concert, maar in aanloop naar het concert ook
uit voorbereidende workshops. Zoals bijvoorbeeld het aanbieden van
tangolessen voorafgaand aan een tangoconcert.
3. Uitbreiding van het aantal ’laagdrempelige locaties’
In het komende jaar benadert Quercus actief een aantal instellingen in de
gezondheidszorg of zij belangstelling hebben voor het idee. Daarbij zijn in
elk geval het Sofia Kinderziekenhuis in Rotterdam en Ziekenhuis Bronovo
in Den Haag. Omdat Quercus een vrijwilligersorganisatie is zal het aantal
locaties voor seizoen 2012 en 2013 beperkt blijven.
Voor de verschillende speelplaatsen heeft Quercus verschillende
programmaformats ontwikkeld (zie bijlage 1). Deze formats vormen een
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menu waaruit instellingen of organisaties kunnen kiezen welke soort
concerten ze willen laten organiseren.
4. Sponsorwervingsactiviteiten
De website www.stichtingquercusmusica.com en een Facebookpagina zijn
opgezet. Voor uitbreiding van het aantal sponsors zal Quercus:
-‐ in het najaar een sponsorpakket hebben gemaakt;
-‐ dit pakket zal in elk geval gestuurd worden aan de twaalf initiële
sponsors als “bedankje” met daarin een uitnodiging om ook voor de
toekomst aan dit initiatief een bijdrage te leveren;
-‐ per begin 2013 een aantal bekende Rotterdammers uitnodigen om
zich te verbinden als ambassadeurs aan het programma van Quercus;
-‐ de website en Facebookpagina uit te breiden met concertagenda en
verslagen.
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Begroting 2012
Voor dit jaar heeft Quercus begroot:

Het beheer van de giften en sponsorbijdragen ligt bij het bestuur. De
gelden staan op een bankrekening en indien het saldo het toelaat zal een
deel ondergebracht worden op deposito.
Als er voldoende middelen zijn binnengebracht organiseert Quercus een
concert(serie). De deelnemende musici ontvangen een vergoeding voor
hun bijdrage van maximaal 150 euro per concert. Betaling van deze
vergoedingen besteedt Quercus uit aan verloningsorganisatie Raakvlak.
Raakvlak draagt zorg voor een goede fiscale afhandeling.
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Bijlage 1 Formats
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Bijlage 2
Samenstelling van het bestuur
Drs. J.P.C.M. Oomen, voorzitter
Algemeen chirurg Erasmus MR Rotterdam
Drs. M.R. Aymerich, secretaris
Beeldend kunstenaar
Drs. V.M. Assink, penningmeester
Directeur middelen Codarts
Dhr. P.M. van Brugge
Componist
Prof. Dr. C.H.J. van Eijk
Oncologisch chirurg Erasmus MC Rotterdam
Drs. A.P.W.M. Maat
Thoraxchirurg Erasmus MC Rotterdam
Dhr. L.M. Vervelde
Artistiek leider Wereldmuziek Codarts
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