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Introductie 

MouseEar werd in 2018 opgericht door Menno van Delft en Artem Belogurov om een hiaat 
in het Amsterdamse culturele leven te dichten. Amsterdam is een belangrijk centrum voor 
de studie en het uitvoeren van muziek voor oude klavierinstrumenten, maar er is geen 
concertserie die zich speciaal richt op deze instrumenten en hun repertoire.


Doelstelling 

Het doel van de Stichting is het rijke en diverse repertoire voor historische 
klavierinstrumenten (klavecimbel, clavichord, pianoforte, o.a.) ten gehore te brengen 
middels innovatieve concerten, lezingen, workshops en masterclasses in en rondom 
Amsterdam. Bovendien streeft de Stichting naar het bereiken van een jonger, enthousiast 
publiek door combinaties van muziek - zowel oude muziek als nieuwe composities - en 
andere kunstvormen zoals literatuur, dans, en beeldende kunst en evenementen die in 
onverwachte locaties plaatsvinden, zoals opgeknapte fabrieken, historische panden, en 
kunstgalerijen.


Bestuur 

Het statutaire bestuur van de Stichting bestaat thans uit:

● Voorzitter: de heer Erland Justus Raymond Swaving, geboren te ’s-Gravenhage op 

achtentwintig januari negentienhonderd negenenvijftig

● Penningmeester: de heer Pieter van der Meché, geboren ten Rotterdam op 

vijfentwintig augustus negentienhonderd achtenzeventig, penningmeester

● Secretaris: de heer Titus Max Augustinus Maria Darley, geboren te Heer op zes 

oktober negentienhonderd zevenenzestig;

● Algemene leden:


● de heer Maarten van Boven

● de heer Giovanni di Stefano

● de mevrouw Emily Huurdeman


De dagelijkse directie wordt gevoerd door de twee initiatiefnemers van MouseEar te weten 
Menno van Delft en Artem Belogurov ondersteund door Dalyn Cook. Directie is niet 
zelfstandig bevoegd om over het vermogen van de stichting te beschikken.


Werkzaamheden 

De activiteiten van de Stichting zijn omvatten het organiseren van een concertserie en het 
ontwikkelen van een netwerk van supporters - zowel luisteraars als donateurs - die dit 
mede mogelijk zullen maken. 


Voor het komend inaugureel seizoen zijn drie concerten gepland: 

● een "late-night" inloop-concert op de Ship Chandler's Warehouse waarbij drie 

clavichord-spelers en een luitenist tegelijkertijd aan het spelen zijn in verschillende 
kamers; 


● een concert in De Waag met muziek voor virginaal uitgevoerd door Bertrand Cuiller 
met voorgelezen teksten van Shakespeare in de oorspronkelijke uitspraak; 




● en nieuwe muziek voor klavecimbel en electronics uitgevoerd door Goska 
Isphording op Galerij Looiersgracht 60. De Stichting is bezig met het regelen van 
de details. 


Na het inaugureel seizoen is de Stichting voornemens 3 tot 5 concerten per seizoen te 
organiseren.


De Stichting is ook bezig met het ontwikkelen van een plan om jongere luisteraars aan te 
trekken. Dit doet zij door intrigerende en onverwachte locaties voor de concertserie, het 
ontwerpen van innovatieve concertprogramma's die muziek en andere kunsten samen 
brengen, en het verfijnen van een verreikende social media strategie. 


Onverwachte locaties 
Voor de komende seizoenen zoekt de Stichting naar steeds meer ongewone en 
onverwachte locaties waarbij een jong publiek zich thuis voelt zoals industrieel erfgoed en 
galaries. Voor luisteraars die de traditionele klassieke concertzaal beperkend vinden 
kunnen deze locaties voor hun letterlijk de deur openen naar een nieuwe muzikale 
ervaring. 


Innovatieve concertprogramma's  
De Stichting streeft naar innovatieve programmering die jonge luisteraars aanspreken. In 
dit eerste seizoen is het concert voor klavecimbel en "live" electronics opgericht op 
luisteraars van de "digital age": door de aantrekkelijkheid en vertrouwdheid van 
technologie en elektronische muziek hoopt de Stichting jonge luisteraars te introduceren 
tot historische klavierinstrumenten.


De Stichting is ook van plan om veel concerten te funderen op samenwerkingen tussen 
historische klavierinstrumenten en andere kunstvormen. De Stichting onderzoekt 
mogelijkheden zoals evenementen met dans, beeldende kunsten, en literatuur; er zijn ook 
plannen voor concerten die de relatie tussen muziek en het eten en/of wijn zullen 
ontdekken. Voor jonge mensen wiens dagelijks leven met interdisciplinaire ervaringen al 
opgevuld is, zullen deze combinaties tussen kunstvormen meer aantrekkelijk zijn.


Als de financiële toestand van de organisatie het toelaat, wil de Stichting ook educatieve 
evenementen zoals masterclasses, workshops, en lezingen aanbieden. Als het publiek kan 
meedoen door zulke evenementen, voelen ze zich met MouseEar betrokken en hopelijk 
zullen ze ondersteuners op lange termijn worden van dit initiatief.


Social media strategie 
De Stichting maakt ook praktische stappen naar het bereiken van het jong publiek. De 
Stichting zal accounts op facebook en Instagram onderhouden waardoor informatie over 
MouseEar makkelijk gedeeld kan worden. Verder zal de Stichting een korting op kaarten 
voor jonge luisteraars aanbieden zodat de concerten aantrekkelijk én betaalbaar zijn.


Werven van gelden 

De stichting is afhankelijk van verschillende bronnen van gelden om haar werkzaamheden 
te ondersteunen. De Stichting heeft daarbij geen winstoogmerk.




Donateurs 
De Stichting streeft naar het vestigen van een vast groep donateurs, mensen die jaarlijks 
een gift aan de Stichting maken. Een aantal contacten van de bestuursleden - mensen met 
grote belangstelling voor kunst en muziek en met financiële mogelijkheden - werden 
uitgenodigd voor een exclusief openingsconcert waarna EUR 2790.00 in donaties werden 
ontvangen. De Stichting is van plan andere zulke fundraisers te organiseren met als doel 
het oprichten van een soort gezin van financiële ondersteuners.


Crowdfunding 
Om de opstartkosten voor dit eerste seizoen te betalen lanceert de Stichting een 
crowdfunding actie door Voordekunst in februari 2019. 


Kaartverkoop 
De Stichting zal geld ontvangen door kaartverkoop bij concerten. Om de voorspelbaarheid 
te vergroten van deze inkomsten zullen abonnementen worden gestimuleerd.


Subsidies

De Stichting is voornemens subsidies aan te vragen bij van gemeentelijke, provinciale, 
landelijke en private fondsen. De Stichting onderzoekt fondsen bestemd voor het 
ondersteuning in de lange termijn van een project zowel als fondsen beschikbaar voor 
eenmalige evenementen. 


Beheer van gelden 

Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen 
en zo min mogelijk vertraging). De Stichting streeft er naar om een redelijk 
weerstandsvermogen aan te houden om schommelingen in inkomsten te kunnen 
absorberen.

 

De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als 
bankadministratie- en overboeking kosten, inschrijving kamer van koophandel, 
reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties. Veelal worden de kosten van reizen etc. 
door het bestuur voor eigen rekening genomen. Alle opbrengsten en kosten worden in 
beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten 
worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden 
ontvangen. Als rentebaten worden verantwoord de in het verslagjaar werkelijk ontvangen 
renten.

 

Besteding van gelden 

De Stichting zal haar vermogen aanwenden voor de realisering van haar statutaire 
doelstelling. Voor zover de Stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving 
van haar doelstelling, zal zij dit vermogen risicomijdend beleggen. De bestuurders 
ontvangen geen beloning voor hun diensten, noch vacatiegeld, of vaste 
onkostenvergoeding.


