STICHTING BEETHOVEN 2027 – JAARVERSLAG 2021
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.
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 2021 bestond het bestuur uit:
– Siety de Jager, voorzitter
– Marlies Prenger, penningmeester
– Pleuna Ouwendijk, secretaris
– Gerard van Hengel, bestuurslid
– Anne Benthe Op ’t Roodt, bestuurslid
(Wegens drukke werkzaamheden heeft Anne Benthe in het late voorjaar 2021 afscheid genomen als 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 2020 goed.
Activiteiten in 2021
Beethovenproject: registratie van de 32 pianosonates
In 2018 is Misha Fomin begonnen aan het project ‘Beethoven’ s 32 Pianosonates’, hetgeen inhoudt
het registeren en uitvoeren van deze meesterwerken.
De opnames vonden plaats in:
1e registratie 2018
2e registratie 2019
3e registratie 2020
4e registratie 2021

In 2021 hebben er geen concerten plaatsgevonden.
Zomerconcert ‘21
Het geplande tuinconcert in Huize GAUDEAMUS is afgelast.
Pianorecital Het Concertgebouw najaar 2021
De optie voor een zaterdagavond concert hebben wij laten vervallen.
De onzekerheid i v m maatregelen van de overheid, waren te groot.
Fondsenwervend concert Hermitage, Amsterdam.
Afgelast
Financiën
Het financieel exploitatieresultaat van 2021 (Zie de balans)
Door het gedwongen annuleren van activiteiten als gevolg van de coronasituatie,
is 2021 in financieel opzicht weer een mager jaar geweest voor de Stichting.

Op de agenda voor 2022
De 5e opname voor het Beethoven project zal in het najaar van 2022 plaatsvind
Voorjaarsconcerten
Drie zondagmiddagconcerten op 24 april, 15 mei en 19 juni in Huize GAUDEAMUS, Bilthoven.
Concert in het najaar
Locatie nader te bepalen
Pianorecital Het Concertgebouw voorjaar 2023

Siety de Jager
Voorzitter Stichting Beethoven2027

