Projectplan
Christoffel Huiskamer Concerten Roermond 2018
Wat wil de stichting.
De stichting Christoffel Huiskamer Concerten stelt zich ten doel muziek en andere culturele
uitingen in verschillende vormen naar een breed publiek te brengen. Tevens wil zij graag een
podium bieden aan jong talent en kleine ensembles, maar steeds strevend naar een goede
kwaliteit van uitvoering.
Daarnaast wil zij zich onderscheiden van andere muziekevenementen in de stad, door haar
herkenbaarheid in eigen stijl voortkomend uit kleinschaligheid en een gevarieerd aanbod.
Dit doet zij eenmaal per jaar op unieke locaties.
Door de keuze van de locaties, de klassieke huiskamers van de eeuwenoude Swalmerstraat,
en het samenbrengen van musici, jong en oud, met verschillende genres, bieden wij zowel
voor het publiek, als ook voor de muzikanten een unieke mix van ervaringen.
Randvoorwaarden
Om aan deze uitgangspunten te voldoen zoeken wij ook buiten de regio Roermond naar
musici. Wij streven ook naar speciale aandacht voor jong talent. Daarom zijn er ook
contacten met het voortgezet onderwijs, muziekscholen en conservatoria.
Er zullen voldoende locatie-eigenaren bereid moeten zijn hun huiskamer open te stellen voor
dit evenement en er zullen voldoende financiële middelen ter beschikking moeten zijn. Zie
daarvoor de begroting 2018.
Fasering
Na de zeer geslaagde eerdere edities van 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 is het volgende
evenement gepland op 15 april 2018.
Vanaf januari 2018 is er gestart met het werven / uitnodigen van musici, locaties,
vrijwilligers voor de dag van uitvoering en wordt er gewerkt aan de nodige publiciteit. Er
zullen hiervoor weer flyers en nieuwsbrieven worden geproduceerd. Verder hebben wij een
fraaie website: www.chcroermond.nl.
In november 2017 werd reeds met de fondswerving gestart. Naast lokale fondsen en
donateurs zal er actie ondernomen worden richting provinciale en landelijke fondsen.
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De projectgroep
De projectgroep bestaat uit Petra Gosens, Leo Hernaamt, Jean-Pierre Cnoops, Marianne
Vermaat en Anneke Pasman.

Taken projectgroep
-

Werven van beschikbare locaties
Werven van vrijwillig(st)ers
Pr en onderhouden website
Muziekkeuzes bepalen en ensembles aanzoeken
Fondswerving en sponsoring
Facilitaire zaken
Financiële administratie
Secretariaat

De projectgroep werkt op elk van bovengenoemde taken met een systeem van 1e en 2e
verantwoordelijke. De financiële administratie en het secretariaat zijn voornamelijk de
taak van één bestuurslid, maar valt onder de verantwoordelijkheid van alle bestuursleden.

Stichting CHC / corr. adres Mildert 3A 6031 SM Nederweert ⁄ e-mailadres: chcroermond@gmail.com ⁄
Website: www.chcroermond.nl / Kvk.nr 59359951 ⁄ Bankrek. NL39RABO0143252445

