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Beleidsplan 2021
Christoffel Huiskamer Concerten Roermond
De Stichting Christoffel Huiskamerconcerten (CHC) organiseert een jaarlijks
terugkerend muzikaal evenement van huiskamerconcerten in de binnenstad van
Roermond. CHC wil zich daarbij onderscheiden van andere muziekevenementen in de
stad door: herkenbaarheid in eigen stijl, kleinschaligheid, gevarieerd aanbod, aandeel
jong talent, kleine ensembles en een goede kwaliteit van uitvoering.
Editie 2021
Vanwege Covid-19 zijn de Christoffel Huiskamer concerten niet doorgegaan.
Najaarsconcert 2021
De stichting CHC organiseert elk najaar een concert dat gratis toegankelijk is voor de
locatie-eigenaren, de vrijwilligers en de vrienden van de stichting CHC. Overige
belangstellenden betalen een toegangsprijs. Vanaf 2019 is dit concert onderdeel van het
kamermuziekfestival Buitenskamers en voor 2021 gepland in het weekend van 10
oktober.
Herkenbaarheid in eigen stijl: de huiskamerconcerten vinden plaats in mooie
huiskamers of andere geschikte panden in de Swalmerstraat, op loopafstand van elkaar.
De concerten duren steeds 20 minuten en zijn gratis toegankelijk voor het publiek. Het
publiek loopt in de pauzes naar het volgende concert. Bij de concerten en op de locaties
zijn een gemoedelijke sfeer, een intiem karakter en laagdrempeligheid belangrijk.
Kleinschaligheid: bij de optredens zitten musici en publiek vlak bij elkaar. Kleine
gezelschappen, op meestal kleinere locaties, waardoor direct contact tussen musici en
publiek mogelijk is.
Gevarieerd aanbod: het streven is te komen tot een evenwichtige opbouw van diverse
muziekstijlen uit verschillende periodes.( van klassiek tot jazz, zowel instrumentaal als
vocaal). Ook andere kunstuitingen, zoals dans en poëzie, ondersteund door muziek,
krijgen aandacht in het programma.
Aandeel jong talent: CHC zoekt actief contact met jonge musici via hun opleiding en/of
docenten of anders om hen de gelegenheid te geven zich te presenteren aan het publiek.
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Goede kwaliteit van uitvoering: de uitvoering moet een goed niveau hebben
(professioneel top niveau is niet noodzakelijk), een goede afwerking en inspirerend voor
zowel musici als publiek; daarbij wordt interactie tussen musici en publiek zeer op prijs
gesteld.( uitleg geven van het gebodene , de interpretatie etc.).
Aan het begin van het seizoen maakt CHC een conceptprogramma, waarbij gelet wordt
op de eerder genoemde uitgangspunten. Op basis hiervan worden ensembles en solisten
gevraagd om deel te nemen. Dit conceptprogramma wordt in de loop van het seizoen
verder uitgewerkt. Om aan de uitgangspunten te kunnen voldoen kan het nodig zijn om
ook buiten de regio Roermond te zoeken.
Werkwijze en beloning musici.
Ensembles en solisten uit de regio kunnen zich aanmelden of worden door CHC
benaderd. Er worden duidelijke afspraken gemaakt met musici over vergoeding en
betaling. In beginsel gaat CHC uit van onbetaalde optredens met dien verstande dat er
een tegemoetkoming is in reiskosten en elke muzikant na afloop een attentie ontvangt.
In de regel vindt betaling plaats na afloop van de concerten via een declaratieformulier.
In speciale situaties kan er een tegemoetkoming in extra gemaakte kosten worden
uitbetaald.
Beloning bestuur Stichting Christoffel Huiskamer Concerten
Het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting Christoffel Huiskamer Concerten
ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur van de Stichting
Christoffel Huiskamer Concerten en de leden van de projectgroep ontvangen jaarlijks
alleen een kleine onkostenvergoeding voor algemene kosten, zoals bijv. telefoonkosten.
De vrijwilligers ontvangen een attentie.
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