Jaarverslag 2015 Stichting Live Music Now
Inleiding
Stichting Live Music Now is een organisatie die zich belangeloos inzet om mensen en
muziek dichter bij elkaar te brengen. Mensen, jong en oud, die niet in staat zijn concerten
bij te wonen, krijgen een unieke muzikale belevenis. Jonge talentvolle ensembles treden
voor hen op en verbreden daarmee op bijzondere wijze hun ervaring.
Concerten
Het hoofddoel van Live Music Now is het geven van concerten in instellingen. In 2015
hebben wij bijna 21% meer concerten kunnen realiseren, naar 75 concerten in 2015 tegen
65 in 2014. We hebben in 44 verschillende instellingen gespeeld op 62 locaties. Zo waren
er concerten waren in scholen met speciaal onderwijs voor geestelijk en lichamelijk
gehandicapte kinderen, in de zorg- en seniorencentra, in penitentiaire inrichtingen,
psychiatrische instellingen, ziekenhuizen, asielcentra, een blindeninstituut en in tehuizen
voor opvang voor daklozen en van de Blijf Groep.
Wij ontvingen veel dankbare reacties op onze concerten. Zo gaven de luisteraars aan dat
ze van de muziek genoten hadden, dat ze zich serieus genomen voelden en dat het
concert hun veel afleiding had gegeven.
Musici
Live Music Now biedt jonge talentvolle ensembles, die nog in opleiding zijn of recent zijn
afgestudeerd, de kans om enige concerten per jaar te geven voor het bijzondere publiek
van onze instellingen. Dat is uitdagend. De musici leren zich te verplaatsen in de andere
wereld van hun luisteraars. Ze krijgen vaak spontane, ontroerende en dankbare reacties.
Zowel voor publiek als voor de musici zijn de concerten dan ook een verrijkende ervaring.
Live Music Now biedt de musici niet allen een onkostenvergoeding van € 100 per concert
maar geeft hun ook coaching en begeleiding.
In 2015 waren er 11 ensembles actief aan Live Music Now verbonden. Een aantal
ensembles treedt al meerdere jaren voor ons op, zoals het Aristos strijkkwartet, Nienke &
Jesse (gitaar en zang, jazz, sing a song), het ensemble Ivoire (harp en fluit), het Olga
Vocal Ensemble (vijf zangers: tenor, bas en bariton) en Sax-Y-On (saxofoon en
accordeon). Sinds 2014 treden voor ons op: het Quatriola ensemble (fluit, hobo, klarinet
en fagot), het Borealis Trio (fluit, viool en harp) en het trio Augusta (viool, cello en piano).
Dit jaar namen we definitief afscheid van het Syrène Saxofoonkwartet dat vele jaren
fantastische concerten heeft verzorgd. Nieuw zijn begonnen de ensembles Trio Sodade
(fluit, gitaar, slagwerk en zang), het Pamoja Trio (fluit, altviool en harp) en het Ebonit
Saxofoon kwartet. Dit jaar hebben wij geen uitwisselingen verzorgd maar ons
geconcentreerd op de concerten van onze ensembles hier in Nederland.
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Organisatie
Anneke Jansen is ons nieuwe bestuurslid muziek en Arthur van Riel heeft het
penningmeesterschap overgenomen. Wij danken Mechteld Nije en Gerrit Jan de Jongh
voor hun jarenlang enthousiasme in het bestuur. Het bestuur bestaat thans uit zes
personen.
In 2015 hebben we vier nieuwe concertbegeleiders aangetrokken, ook ter vervanging van
afscheidnemende concertbegeleiders. Hiermee bestaat het team, naast het bestuur, uit
acht vrijwilligers.
Financiën
De financiële situatie van Live Music Now is zeker gezond te noemen. De grootste
kostenpost betreft vanzelfsprekend die van de gages van de musici.
In 2015 kreeg het verwerven van inkomsten uit andere bronnen dan alleen fondsen, zoals
bijdragen van particulieren en van instellingen, wederom meer aandacht. Wij vragen we
aan de instellingen, waar we concerten verzorgen, voor een vrijwillige bijdrage.
Live Music Now viert haar 1e lustrum
29 januari 2010 is Stichting Live Music Now in Nederland opgericht. Zo gaven we in onze
eerste 5 jaar ruim 200 concerten in zeer diverse instellingen. Ter viering van ons eerste
lustrum organiseerden we op donderdag 29 januari 2015 een prachtig benefietconcert op
Kasteel Duivenvoorde te Voorschoten. Zo konden dit keer een kleine 100 gasten genieten
van onze muziekensembles: ‘Nienke en Jesse’ en het Strijkkwartet Aristos en zelf ervaren
welke impact onze muziek en ons werk
heeft. Namens de Parnassia-Bavo groep vertelde Sara Verhelst wat de concerten voor de
bewoners van de instellingen betekenen. Met trots kijken we terug op een zeer succesvol
benefiet concert waarbij we veel nieuwe ambassadeurs hebben gewonnen. Een super
viering van ons lustrumjaar.

Conclusie
We hebben ook in 2015 weer veel mensen blij mogen maken met onze concerten. Het
bestuur spreekt zijn dank uit aan allen die Live Music Now in het verslagjaar muzikaal,
financieel of anderszins hebben gesteund.
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