Randvoorwaarden voor de Appeltaartconcerten
De randvoorwaarden helpen om de kwaliteit van de concerten hoog te houden. Hiermee kunnen we
ons publiek maximaal van de klassieke muziek laten genieten en gaan we zorgvuldig om met ieders
inzet en met het geld van onze donateurs en fondsen. Ook voor de musici zijn de randvoorwaarden
nodig om optimaal te kunnen optreden. Bij vragen en suggesties graag contact met de Stichting
Appeltaartconcerten. Stilte is een toverwoord.
Fotografen, filmers, koelkasten, afwasmachines, laden, lossen en telefoons zijn verstoringen. We
poseren wel in de pauze! Het is soms een kunst om ook de vrijwilligers te laten zitten en luisteren.

Openbare Appeltaartconcerten in zorginstellingen en buurthuizen
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Openbare Appeltaartconcerten in zorginstellingen en buurthuizen zijn bedoeld voor
bewoners van de zorginstelling, familie, vrijwilligers en mensen uit de wijk.
De openbare concerten zijn niet geschikt voor heel onrustige bewoners en bezoekers en
jonge kinderen.
De openbare concerten worden alleen in afgesloten zalen gegeven. (Alleen in overleg met de
Stichting Appeltaartconcerten kan hiervan worden afgeweken)
Tijdens het concert is er geen activiteit in de keuken mogelijk. Ook koffieschenken, taart op
schoteltjes zetten e.d. leidt af van de muziek.
Een openbaar Appeltaartconcert is altijd gratis toegankelijk.
Na afloop kan men altijd een donatie doen t.b.v. de Stichting Appeltaartconcerten en/of
Vriend worden van de Stichting Appeltaartconcerten.
De Appeltaart wordt in de pauze van het concert, meestal na zo’n 25 minuten, gegeten. In
overleg kan er een concert zonder pauze worden gespeeld en wordt de taart na afloop
geserveerd. Niet vooraf!
De zorginstelling/ buurthuis heeft een belangrijke taak om flyers uit te delen in de wijk, aan
familie en overig bezoek. Daarnaast worden er posters opgehangen in de zorginstelling.
We streven naar volle zalen. Minimaal aantal bezoekers is doorgaans 30.

Besloten Appeltaartconcerten in ouderenzorginstellingen
De besloten Appeltaartconcert zijn bedoeld voor de allerkwetsbaarste mensen: mensen die moeilijk
naar de openbare concerten kunnen komen. Familie en andere mantelzorgers zijn zeer welkom.
Kleinschaligheid en een veilige, rustige sfeer zijn belangrijk.
• Bij deze concerten is het aantal bezoekers minder belangrijk: tussen de 8 en 20 mensen is fijn.
• Gedurende een dagdeel (ochtend of middag) worden er twee concerten van 30-40 minuten
gespeeld, of drie van elk 25-30 minuten. Op locaties met minder afdelingen kan in overleg
hiervan worden afgeweken. Afdelingen kunnen worden samengevoegd, maar het idee is dat
de musici bij de bewoners op bezoek komen.
• De taart wordt na afloop van het concert geserveerd, of, bij het laatste concert op het
dagdeel, ervoor. Daar waar met meerdere huiskamers 1 gezamenlijk concert zal plaatsvinden
zal de appeltaart in de pauze van het concert (na circa 25 minuten, zie het Openbaar
appeltaartconcert) worden gegeten.
• Een dagdeel voor een besloten Appeltaartconcert kan gepland worden tussen 10.30 en 12.00
uur (ochtenddeel) of in de middag tussen 14.00 en 16.00 uur (middagdeel) Bij andere tijden
graag overleg!
• De zorginstelling nodigt familie uit en hangt posters op.

Bij vragen graag contact met producent Miriam Bouten: m.bouten@lombok.nl

