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            In 2018 werd Stichting MouseEar opgericht met als doel het promoten van muziek 
voor klavecimbel, clavichord, pianoforte en dergelijke door concerten, lezingen, en andere 
evenementen in en rondom Amsterdam.

 

Het gekozen bestuur bestaat uit drie kernleden (voorzitter, penningmeester, en secretaris) 
en drie algemene leden. De oprichters van de serie, Menno van Delft en Artem Belogurov, 
vormen de directie.

 

Gedurende 2018 was de Stichting bezig met het grondwerk voor de serie, zoals het 
ontwikkelen van het merk “MouseEar" door het ontwerpen van een "house style" (o.a. 
logo en poster) en het maken van een promotiefilm. De Stichting stelde ook de 
programmering samen voor het eerste seizoen en ontwikkelde een strategie voor het 
bevorderen van de serie via social media en andere reclame. Facebook- en Instagram-
pagina’s werden gecreëerd, en materiaal voor posts werd verzameld, zoals afbeeldingen 
van instrumenten en interessante feiten.

 

In oktober 2018 vond op Kasteel Loenersloot het eerste MouseEar evenement plaats: een 
concert voor fortepiano en klavecimbel uitgevoerd door Menno van Delft en Artem 
Belogurov. Op deze bijzondere avond werd een opvallend programma gepresenteerd met 
muziek van Mozart en Boccherini voor twee klavieren, en een stuk van J.A Hässler voor 
clavichord à quatre mains. Het publiek werd betoverd door deze ongewone combinatie 
van instrumenten, de gezelligheid van de locatie, en natuurlijk het kunstenaarschap van 
de artiesten. Het doel van dit evenement was het opbouwen van The Friends of 
MouseEar, een kring muziekliefhebbers die jaarlijks een donatie kunnen en willen doen. 
Door dit concert heeft MouseEar zijn eerste Friends gemaakt.

 

De Stichting besprak ook een aanpak voor het werven van geld uit meerdere bronnen. 
Het bestuur begon een zoektocht naar geschikte publieke en private fondsen; de eerste 
stappen naar een crowdfunding actie door Voordekunst werden ook gemaakt.

 

Het jaar 2018 was voor Stichting MouseEar een jaar van opbouw: de activiteiten van het 
afgelopen jaar vormen de grondslag voor het eerste seizoen, dat in maart 2019 begint. De 
Stichting kijk uit naar de eerste vruchten van deze arbeid.


