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Doelstelling
De doelstelling van Stichting Muziekkamer Assen is het brengen van professionele klassieke
muziek van topkwaliteit in Assen en, meer algemeen, het bevorderen van de interesse voor
deze kunstvorm in Assen en wijde regio, alsmede het verwerven van fondsen voor dit doel;
dit alles zonder winstoogmerk.

Hoofdlijnen beleidsplan
Muziekkamer Assen organiseert sinds 1989 kamermuziekconcerten in Assen. Topkwaliteit
van de musici en gevarieerde, vernieuwende programmering staan daarbij centraal.
Daarnaast willen wij ons enthousiasme voor klassieke muziek overbrengen op jongeren door
het organiseren van educatieve projecten in samenwerking met scholen, plaatselijke
culturele instellingen en de bezoekende professionele ensembles.
De concerten vinden – tenzij anders vermeld – plaats in concertzaal De Schalm. Deze zaal
heeft een voortreffelijke akoestiek en vormt inmiddels een tiental jaren onze thuisbasis.
(adres: Podium Zuidhaege, Zuidhaege 2, 9401NZ Assen)
Muziekkamer Assen is in de loop der jaren gegroeid tot een vast waarde in het noordelijke
en nationale kamermuzieklandschap. De publieke belangstelling is al jaren stabiel (100+)
maar zou het bestuur zich wat hoger wensen; het kamermuziekveld overziende echter
moeten we met deze aantallen niet ontevreden zijn. De consequentie is wel dat de bijdragen
van gemeente Assen en het Fonds Podiumkunsten – naast sponsorgelden, en uiteraard de
publieksentreegelden – onmisbaar zijn voor ons voortbestaan. Zeker ook omdat we
topkwaliteit willen programmeren en we de musici een ‘nette’ vergoeding willen betalen.
Voor uitvoerige verdere beleidsmatige informatie (publiciteit, samenwerkingsverbanden,
bezoekersaantallen, educatie, financiën, …) verwijzen wij naar ons jaarverslag.

Financiële resultaten en verslag van de activiteiten
Hiervoor verwijzen wij naar het jaarverslag van het desbetreffende jaar.

