
 

Jaarverslag 2021 Stichting Live Music Now  

Inleiding  

Stichting Live Music Now is een culturele ANBI 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 doel van Live Music Now is mensen de kracht van live muziek te laten ervaren 
en jonge talentvolle musici te helpen in hun ontwikkeling door het verzorgen van 
concerten in diverse instellingen. Ook dit jaar hebben wij zoveel mogelijk getracht om 
mensen en muziek dichter bij elkaar te brengen. In verband met de beperkingen 
rondom het Covid 19 virus hebben wij in 2021 helaas veel minder instellingen 
kunnen bezoeken. Gelukkig hebben we voor een aantal instellingen wel concerten 
kunnen organiseren (waaronder buiten concerten) en daarnaast hebben we 2 live 
stream concerten verzorgd. In totaal hebben we zo 36 concerten kunnen realiseren.  

Zo waren er concerten in scholen met speciaal onderwijs voor geestelijk en licha- 
melijk gehandicapte kinderen, in de zorg- en seniorencentra, psychiatrische instel- 
lingen en asielzoekerscentra (AZC’s). Daklozenopvang en PI’s hebben wij door de 
beperkingen van het Covid 19 virus dit jaar wederom niet kunnen bezoeken.  

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. Er werd gedanst, meegezongen, 
geneuried, en veel geklapt.  

 

Musici  

Live Music Now biedt jonge talentvolle ensembles, die nog in opleiding zijn of re- 
cent 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 
alleen een onkostenvergoeding maar geeft hun ook coaching en begeleiding.  



In 2021 hebben we samengewerkt met 10 ensembles. Nieuw begonnen zijn het 
ADAM (strijk) Quartet en het Maat Saxofoon kwartet. Van de ensembles Swing Jazz 
Band en het Ebonit kwartet hebben we afscheid genomen. Wij danken hen voor al 
hun concerten.  

Om de musici te ondersteunen in een tijd dat vrijwel al hun inkomsten wegvielen, 
hebben wij in 2020 hen een vooruitbetaling van 3 concerten aangeboden. Einde 
2021 zijn deze vooruitbetalingen zo goed als afgelost. 

 

Organisatie  

Aan het einde van het jaar 2021 bestaat het bestuur uit de volgende personen: 
Liesbeth van Nieuwenhuizen, Renee Hazewinkel, Willeke Paymans, Marlou van der 
Does de Willebois, Annekarien van Asbeck, Saskia Bendel en Cecile de Boer. Dit 
jaar hebben we afscheid genomen van Irene van Affelen en Alexandra Hellegers.We 
zijn Irene en Alexandra dankbaar voor hun bijdrage aan Live Music Now.  

Eind 2021 hebben we 10 enthousiaste en zo goed als ingewerkte concertbegelei- 
ders. Wij waarderen de flexibiliteit van de concertbegeleiders, veel van hun 
concertinspanningen konden door alle beperkingen niet gerealiseerd worden. 1 
concertbegeleider hebben we dit jaar kunnen aantrekken en 2 concertbegeleiders 
zijn dit jaar toegetreden tot het bestuur (Saskia Bendel en Cecile de Boer). 

 

Marketing en communicatie 

Door de coronamaatregelen konden veel van de Live Music Now concerten niet 
plaatsvinden en waren de activiteiten in vergelijking met andere jaren beperkt. Met 
een nieuwsbrief die in oktober verscheen brachten wij onze stakeholders op de 
hoogte van de ontwikkelingen in 2021.  

 

Live Music Now International  

Van 5 tot 7 november 2021 organiseerde Stichting Live Music Now de tweejaarlijkse 
internationale Live Music Now bijeenkomst in Amsterdam. Wij ontvingen Live Music 
Now organisaties uit Engeland, Schotland, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en 
Zwitserland. Alle zelfstandig opererende organisaties geven ieder op hun eigen 
manier inhoud aan het gedachtengoed van Yehudi Menuhin en brengen de helende 
kracht van muziek naar mensen die het moeilijk hebben. Eens in de twee jaar komen 
vertegenwoordigers van de verschillende organisaties bijeen voor verdieping, om 
ervaringen met elkaar uit te wisselen en van elkaar te leren. Wij kijken terug op een 
geslaagd weekend met inspirerende voordrachten en mooie muziek, waarbij de 
onderlinge banden werden verstevigd. Besproken werden onderwerpen als het 
werken met vrijwilligers, diversiteit en inclusiviteit en hoe verder inhoud te geven aan 
de samenwerking tussen de verschillende LMN organisaties. 



Financiën en Fondsenwerving  

De financiële situatie van Live Music Now is gezond te noemen, daarom waren dit 
jaar geen fondsenaanvragen noodzakelijk. Van de instellingen vragen wij een 
vrijwillige bijdrage per concert.  

De grootste kostenpost betreft die van de musici. Sinds onze oprichting is deze 
onkostenvergoeding ongewijzigd gebleven. Aan de start van het jaar hebben wij 
besloten deze te verhogen met €10. Wij geven een onkostenvergoeding van € 110 
per concert per persoon en evt. reiskosten.  

Het bestuur en de concertbegeleiders werken op vrijwillige basis: zij ontvangen geen 
vergoeding.  

 

Conclusie  

Het bestuur spreekt zijn dank uit aan allen die de stichting Live Music Now in het 
verslagjaar muzikaal, financieel of anderszins hebben gesteund. Ondanks alle be- 
perkingen in dit jaar hebben we ons zoveel mogelijk ingezet voor onze doelgroe- 
pen. Wij kijken met goede hoop uit naar meer mogelijkheden in de nabije toekomst.  

 


