
 
STICHTING BEETHOVEN 2027 – JAARVERSLAG 2020 
 
De Stichting Beethoven 2027 (Mezzo Forte Piano) is in april 2008 opgericht met als doel het stimuleren en onder de aandacht brengen 
van klassieke muziek bij een breed publiek van alle leeftijden, en het bevorderen van het Nederlandse muziekonderwijs. Zie voetnoot*  
 
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 30240090.  
De Stichting heeft sinds 2011 een ANBI-status.  
 
 
Bestuur en artistiek leider  
 
In 2020 bestond het bestuur uit:  
 
– Siety de Jager, voorzitter  
– Marlies Prenger, penningmeester  
– Pleuna Ouwendijk, secretaris  
– Anne Benthe Op ’t Roodt, bestuurslid 
– Gerard van Hengel, bestuurslid 

 
Artistiek leider van de stichting Beethoven2027 is pianist Misha Fomin.  
 
Het bestuur heeft via google meet verschillende malen vergaderd. 
Het bestuur keurde het jaarverslag en de jaarrekening 2019 goed.  
 

Activiteiten in 2020 
 
Video-opname: Huize Gaudeamus  
i.s.m. de Stichting Walter Maas 
 
Wegens het wegvallen van concerten is er een video-opname gemaakt, die plaatsvond in  
het weekend van 1 t/m 3 mei ‘20 
Pianist Misha Fomin & Musicoloog Emanuel Overbeeke, toelichting 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y_t6X5XIrY4&t=3s 
 
 
Programma: 
Beethoven Pianosonate nr. 9 in E majeur op. 14 nr. 1  
Beethoven Pianosonate nr. 10 in G majeur op. 14 nr. 2  

Beethovenproject: registratie van de 32 pianosonates  

Betreffende de activiteiten rondom dit Beethoven project, vond de 1e registratie plaats eind 2018. 
De 2e + 3e  registratie heeft resp. in het voorjaar en het najaar van 2019 plaatsgevonden. 
De 4e  Beethoven registratie heeft in het najaar van 2020 op 6,7,8, en 9 oktober plaatsgevonden in Mosfilm  
Tonstudio, Moskou. 
 
Zomerconcert ‘20 
 
Een concert in het kader van het Beethovenjaar 2020, wat plaats zou vinden in Huize Gaudeamus, heeft helaas  
i.v.m. de lock-down niet plaatsgevonden. 

15 november ‘20 Pianorecital 
Misha Fomin, ‘livestream’ vanuit Het Concertgebouw Kl. Z., Amsterdam. 
Wegens de maatregelen betreffend Covid-19 was er geen publiek bij het concert aanwezig. 

Link Livestream Het Concertgebouw  
https://www.youtube.com/watch?v=vVjI3Do-8Zo 

 



 

 

Programma  
 
Beethoven - Sonate nr. 10 in G, op. 14, nr. 2 
Beethoven - Sonate nr. 15 in D, op. 28 ‘Pastorale' 
Chopin – Nocturne in Bes op. 9 no. 1 
Chopin – Etude op. 25 no. 7 (Cello) 
Chopin-Liszt – Meine Freuden 
Brahms – Paganini Variaties op. 25 Boek II 
 
 
Financiën  
Het financieel exploitatieresultaat van 2020  (Zie de balans) 
 
Door het gedwongen annuleren of aanpassen van activiteiten als gevolg van de Coronasituatie, is 2020 in financieel opzicht een mager 
jaar geweest voor de Stichting. 

De inkomsten uit kaartverkoop waren minimaal; gelukkig hebben velen hun kaart omgezet in een donatie, waardoor het verlies 
enigszins beperkt is gebleven. 

Plannen voor 2021 
 
Registratie no. 5 Beethoven project  
Zomer 2021: Tuinconcert Huize Gaudeamus 
Fondsenwervend concert/streaming Hermitage, Amsterdam 
Najaar video-opname Huize Gaudeamus. 
 
 
In 2018 is Misha Fomin begonnen aan het  project ‘Beethoven’ s 32 Pianosonates’, hetgeen inhoudt 
het registeren en uitvoeren van deze meesterwerken. Misha Fomin “Het was een lang gekoesterde wens  
van mij, ik zie het als een enorme uitdaging, een muzikale Olympus”.  
 
 
 
 
Siety de Jager  
 
 
 
Voorzitter Stichting Beethoven2027 
 
 
 
 


