Verslag Pianowandeling Culemborg 2016

Afbeelding 1. Jong en oud maakt (voor het eerst) kennis met de piano op de Markt. Foto: John Verhagen

Verslag en verantwoording
In dit verslag leest u over de organisatie en realisatie van Pianowandeling Culemborg 2016. Ook
leest u over het grote succes van het evenement en de sociaal maatschappelijke waarde. In de
bijlage treft u o.a. de financiële verantwoording aan. Pianowandeling Culemborg is één van de
pianopromotie-activiteiten van Stichting Pro Piano (www.stichtingpropiano.nl).
Bijlagen
In de bijlagen vindt u de financiële verantwoording, informatie over promotionele activiteiten,
locaties en statistieken (o.a. aantal bezoekers en oorsprong), reacties publiek, deelnemende
musici en spin-off.
Doelstellingen
1. een breed publiek bereiken
2. meer bezoekers dan vorig jaar
3. meer musici dan in 2015
4. veel bezoekers uit Culemborg*
5. meer bekendheid*
6. meer en ook landelijke promotie
7. meer locaties
8. binnen begroting blijven
9. educatief element

Realisatie
- jong en oud van allerlei culturen bereikt
- 35% meer bezoekers
- 40 % meer musici: ruim 50 musici tussen 8 en 88
- 75 % bezoekers kwam uit Culemborg (450)
- 25 % bezoekers kwam uit midden Nederland e.v.
- promotiefilmpje met 5000 views, NPO radio 3 en 4
- totaal 18 locaties, 11 meer dan in 2015
- met minder geld meer gepresteerd.
- jonge talenten hebben podium ervaring opgedaan

* door middel van turflijsten op elke locatie zijn de bezoekersaantallen in 2015 en 2016 geturfd.
In 2015 op waren er op 10 locaties 1500 bezoekers; in 2016 op 18 locaties 3500 bezoekers. Bij het slotconcert waren bijna 600
bezoekers geturfd. Zie statistieken.
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Een sfeerbeeld
De Pianowandeling Culemborg
- biedt ruimte voor een onbevangenheid waarbij jong en oud (piano-) muziek tot zich
kunnen nemen;
- creëert verbroedering door muziek, door de laagdrempeligheid en toegankelijkheid voor
een breed publiek;
- heeft een intieme sfeer die mede gecreëerd wordt doordat bewoners hun huiskamer
beschikbaar stellen;
- brengt amateur en (semi-) professionele musici en jonge talenten bij elkaar.
Pianowandeling voorziet in sociaal- maatschappelijke behoefte
Pianowandeling Culemborg voorziet in een duidelijke sociaalmaatschappelijke behoefte voor jong en oud. Dit draagt bij aan
een duurzame levendigheid van het centrum van Culemborg. De
lokale horeca heeft er baat bij dat op niet-koopzondagen meer
levendigheid in de stad komt met kleinschalige, overzichtelijke
attractieve evenementen zoals Pianowandeling Culemborg. Door
deelname aan het Pianomenu waren omzet en
bezoekersaantallen van de lokale horeca tussen 30% en 60%
hoger dan op vergelijkbare zondagen. Een aantal bezoekers heeft
aangegeven de stad, door de Pianowandeling, voor het eerst te
hebben bezocht en wil graag terugkomen. grote rol.
Er is een duidelijke groei in de belangstelling voor de
Pianowandeling, zowel plaatselijk als regionaal. In 2015 zijn er
op 10 locaties 1500 bezoekers geturfd en in 2016 op 17 locaties 3500 (dit jaar waren er meer
'grote' locaties). Van de aanwezige bezoekers kwam 75% uit Culemborg en 25% elders uit het
hele land. De samenwerking met Open Monumentendag heeft ertoe geleid dat er ook op
zondag meer mensen de musea bezochten, door de aanwezigheid van pianomuziek. Bij het
slotconcert waren in 2016 tussen de 550 en 600 bezoekers aanwezig (ten opzichte van 2015 is
dat een groei van ruim 100 bezoekers).
Afbeelding 2. ‘ Bespeel mij’ Piano
voor het Stadhuis

Promotie Pianowandeling 2016
Op diverse manieren is er aandacht besteed aan promotie van Pianowandeling Culemborg.
Piano pop ups, promotiefilm, tijdschriften, website, social media, kranten en radio (zie details in
bijlage).
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Afbeelding 2. Slotconcert pianisten Duo Yang Yang Cai & Florian Verweij en Daan Boertien. Foto: John Verhagen.

Waardering voor Pianowandeling Culemborg
'Het project krijgt zijn waardering voor zijn bijdrage aan het muziekklimaat en -aanbod in
Culemborg, het streven naar een zo groot mogelijk publieksbereik, de professionele aanpak en
het inschakelen van een zeer divers gezelschap van muzikanten met geheel verschillende
muzikale achtergronden; van jong tot oud, van amateur tot (semi) professional, van jazz tot
klassiek. De Pianowandeling levert een belangrijke bijdrage aan de levendigheid van de
binnenstad door op uiteenlopende, vaak historische locaties, concerten te organiseren.
Educatieve waarde en verbinding met andere kunstdisciplines zijn waardevol', aldus de
argumentatie van de gemeente Culemborg bij de subsidieverstrekking.
Organisatie
Pianowandeling Culemborg is gerealiseerd door ruim 90 mensen op 18 locaties.
- 53 pianisten/musici tussen 8 en 88 jaar;
- grotendeels amateur-, semiprofessionele en professionele musici;
- 40 vrijwilligers, inclusief het Pianocomité en coördinatoren.

Afbeelding 3. Pianiste Sally Walmsley speelt in de Synagoge. Foto: John Verhagen.

Samenwerkingen
• Open monumentendag: versterkt elkaar duidelijk en trekt gelijksoortig publiek aan.
• Theater de Fransche School: professionele pianisten trokken veel publiek en trok zo
aandacht voor theater die publiek welkom heette die niet eerder in het theater was.
• Met Kunst educatie Culemborg geen samenwerking vanwege organisatorische redenen.
• Pianodocenten Culemborg e.o.: diverse leerlingen van diverse docenten deden mee.
• Horeca centrum Culemborg: goede samenwerking die publiek langer liet genieten van
pianowandeling en de stad (vooraf en achteraf Pianomenu c.q. afterparty).
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•
•
•

M.n. het Haags conservatorium en ook de Piano Duo Academy uit Amsterdam, hebben
diverse leerlingen via Pianowandeling podium kunnen bieden.
Stichting Pianobouw heeft weer een bijzonder instrument met gedeeltelijke sponsoring
beschikbaar gesteld.
Koffie bij de piano: samenwerking is helaas dit jaar nog niet gerealiseerd.

Tot slot
Tot slot spreekt het bestuur van Stichting Pro Piano en de organisatie van de pianowandeling
zijn dankbaarheid uit voor uw financiële bijdrage mede waardoor dit evenement heeft kunnen
plaatsvinden. We hopen op een verdere samenwerking in de toekomst.
Bijlagen vindt u onderstaand (en separaat indien vermeld).
Bijlagen:
I. Financiële verantwoording
II. Promotionele activiteiten
III. Locaties en statistieken
IV. Reacties publiek
V. Spin-off Pianowandeling
VI. Deelnemerslijst musici
Bijlage I. Financiële verantwoording. Zie separate bijlage in PDF.
Bijlage. II Promotionele activiteiten 2016
Op diverse manieren is er aandacht besteed aan promotie van Pianowandeling Culemborg.
Piano pop ups, promotiefilm, tijdschriften, website, social media, kranten en radio:
-

Twee Piano Pop Ups (onverwachte pianoconcerten) in het centrum van Culemborg en
op het station van Culemborg;
Er is een algemene promotiefilm van Pianowandeling Culemborg gemaakt, met beelden
uit het centrum van Culemborg en pianomuziek;
Diverse artikelen in de regionale en plaatselijke kranten, al dan niet met een grote foto;
Advertentie in het tijdschrift ‘ Lek Magazine’;
Een vermelding in de agenda van het nationale tijdschrift ‘ Pianowereld’;
Belgische klassieke radio maakte melding van Pianowandeling Culemborg;
Op 24 februari is Pianowandeling Culemborg in een ruim 2.40 minuten durend interview
op radio 3 geweest, in het programma van Domien Verschuren;
op 8 september is er een uitgebreid interview op SRC in het ‘Radioavondblad’ geweest;
op 9 en 10 september werd Pianowandeling Culemborg rond 17.00 uur vermeld in de
concert agenda van het programma Podium NPO Radio4.
Websites: www.stichtingpropiano.nl en www.pianoculemborg.nl
Via Piano Duo Festival.

Bijlage III. Locaties en statistieken
Turflijst locatie

2015
10 locaties

2016
17 locaties
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1 Achterstraat 36-38
2 Binnenmolenstraat 1
3 Concordia
4 De Fransche School

82

150

169

204

81

0

320

331

5 Goilberdingerstraat 14

134

6 Goilberdingerstraat 16

135

7 Grote of Barbarakerk

453

550

8 Herenstraat 29

236

380

9 Herenstraat 41

205

10 Markt

72

11 Markt-Cafe de Mart

88

12 Markt-Tomey*
13 Synagoge

180
157

14 Varkensmarkt Oud-Kath.

317
456

15 Veerweg 24

132

16 Weidsteeg 1

55

100
36

17 Zandstraat 19

97

155

1498

3493

18 Zandstraat 96

69

* N.B. 180 geturfd, maar deurteller gaf 589 bezoekers aan>

Bij het slotconcert is ook gepeild waar bezoekers vandaan kwamen. Vanuit Culemborg 75%: uit de regio Utrecht, Amsterdam,
Den Bosch, Tiel en elders uit het land: 25% .

Bijlage IV. Reacties publiek – een selectie.
'Prachtig initiatief met verrassend ruim publieksbereik!’
‘ De bezieling van zowel de pianisten als hun publiek en de mensen wiens huis je zomaar mocht
binnenlopen...wat kun je toch houden van een stad.'
‘Graag wil ik nogmaals mijn bewondering uitspreken voor de organisatie van zondag; het was
een bijzondere ervaring om mee te maken, zeker als deelnemer bij mijn dochter aan huis.’
Bijlage V. Spin-off van Pianowandeling Culemborg
Het is bijzonder te merken dat er zoveel in beweging komt door Pianowandeling Culemborg.
Een paar voorbeelden:
- een paar pianisten zijn uitgenodigd voor het gaan spelen van game- en filmmuziek van
een Culemborgse componist;
- de maker van het promotiefilmpje is dankzij de film geslaagd voor zijn opleiding
evenementen-organisatie en audiotechniek;
- er kan dankzij het ontstaan van een pianisten-netwerk een pianomarathon
georganiseerd worden;
- het slotconcert biedt een podium voor toekomstige jonge talenten;
- een van de pianistes is over haar podiumangst heen geholpen;
- een professional heeft dankzij de Pianowandeling voor het eerst sinds 35 jaar
begeleidingswerk een solovoorstelling ontwikkeld.
Bijlage VI. Deelnemerslijst musici – zie separate bijlage in PDF.
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