Meerjaren activiteitenplan en toekomstplannen 2013-2018
Activiteitenplan
Januari – april 2013
Onderzoek en eerste opzet muziekvoorstelling voor dreumesen Woei!
Mei – augustus 2013
• Eerste proefschetsen Woei!
• Subsidie aanvragen voor Woei!
September 2013
Repetitieperiode Woei!, première op Festival 2 turven Hoog en nog 8 openbare voorstellingen tijdens het
festival
Januari – maart 2014
Eerste speelperiode Woei! Tijdens 2 Turven Hoog op Locatie, 16 openbare voorstellingen
Voorjaar 2014
• Tweede speelperiode Takkenherrie, 16 schoolvoorstellingen
• Afsluiten en evaluatie Takkenherrie
September 2014 – juli 2015
Eerste speelperiode Woei!, 53 openbare voorstellingen
September 2015 – juli 2016
Tweede speelperiode Woei!, 15 openbare voorstellingen
September 2016 – juli 2017
• Derde speelperiode Woei!, inclusief een tournee langs podia en festivals in Europa, zie
onderstaande speellijst, 45 openbare voorstellingen
• Subsidie aanvragen voor nieuwe 2+ voorstelling
• Opzet en repetitieperiode nieuwe 2+ voorstelling
• Eerste plannen en opzet wintervoorstelling
• Subsidie aanvragen voor wintervoorstelling
September 2017 – juli 2018
• Eerste speelperiode nieuwe 2+ voorstelling, i.s.m. Festival 2 Turven Hoog
• Eerste speelperiode wintervoorstelling (december 2017 – januari 2018)

Toekomstplannen
Alle Hoeken van de Kamermuziek heeft de volgende toekomstplannen, te realiseren
in de periode 2018-2022:
• het bewerkstelligen van een tweede speelperiode voor de nieuwe 2+ voorstelling
• het bewerkstelligen van een tweede speelperiode voor de nieuwe wintervoorstelling
• het vergroten van het netwerk voor voorstellingen voor dreumesen, in binnen- en buitenland
• het maken van een muziekvoorstelling voor 6-jarigen
• het opzetten van duurzame samenwerkingsverbanden met educatieve instellingen in Amsterdam en
Utrecht om langlopende educatieve muziekprojecten op te zetten
Nieuwe organisatievorm voor Muziekvoorstelling.nl
Alle Hoeken van de Kamermuziek wil, samen met zusterorganisaties Wervelwind Ensemble en Koperkwintet
KWIVR de mogelijkheden onderzoeken om Muziekvoorstelling.nl om te vormen tot een overkoepelende
stichting met één bestuur. Daarmee zouden we een organisatievorm kunnen creëren die een aanvraag kan
indienen voor een structurele subsidie bij de gemeente Utrecht of bij het FPK.
Dat biedt de opties om de organisatie te laten doorgroeien en daarmee de gezamenlijke plannen te
realiseren.

Speellijst Woei! in Europa, 2016 - 2017
oktober 2016
21 oktober – Baboró Festival, Galway, (IRE) (3x)
22 oktober – Baboró Festival, Galway, (IRE) (3x)
23 oktober – Baboró Festival, Galway, (IRE) (3x)
november 2016
22 november – Happy New Ears, Mannheim (D) (3x)
februari 2017
12 februari – CC ‘t Vondel, Halle, (B) (1x)
maart 2017
4 maart – BIM BAM Festival, Salzburg (O) (1x)
5 maart – BIM BAM Festival, Salzburg (O) (2x)
6 maart – BIM BAM Festival, Salzburg (O) (1x)
april 2017
7 april – Elbphilharmonie, Hamburg (D) (2x)
8 april – Elbphilharmonie, Hamburg (D) (2x)
9 april – Kulturpunkt Barmbek Basch, Hamburg (D) (2x)
mei 2017
23 mei – The Spark Festival, Leicester (UK) (2x)
24 mei – The Spark Festival, Leicester (UK) (2x)

