Verslag Pianowandeling Culemborg 2018

De piano op de Markt trok weer veel bekijks en zorgde voor een gezellige sfeer. Foto: Hanny de Winter.

Inleiding
In dit verslag leest u over de organisatie en realisatie van Pianowandeling Culemborg 2018 die
plaatsvond op zondag 9 september 2018. Ook leest u over het grote succes van het evenement
en de sociaal maatschappelijke waarde. Pianowandeling Culemborg is één van de pianopromotie-activiteiten van Stichting Pro Piano (www.stichtingpropiano.nl).
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A. Sfeerbeeld Pianowandeling 2018
Door de laagdrempeligheid en toegankelijkheid voor een breed publiek in een intieme sfeer
biedt Pianowandeling Culemborg een evenement voor jong en oud. Dit is mede mogelijk doordat
bewoners hun huiskamer (in vaak mooie historische panden) beschikbaar stellen. Het brengt
amateur en (semi-) professionele musici en jonge talenten bij elkaar. De historische
monumentale locaties leggen een link met de historische waarde van de stad Culemborg als ook
met Open Monumentendag in een vruchtbare samenwerking.
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B. Sociaal maatschappelijke betekenis van Pianowandeling
Pianowandeling Culemborg heeft weer laten zien dat het voorziet in een sociaalmaatschappelijke behoefte voor jong en oud. Het draagt bij aan de zo gewenste bruisende stad
Culemborg. Ondernemers en lokale horeca hebben baat bij kleinschalige, overzichtelijke
attractieve evenementen zoals Pianowandeling Culemborg.
De herkomst van de bezoekers is van zowel lokaal, regionaal als ver in het land, tot aan Zeeland
en Groningen toe. Vaak voor een eerste, zeer positieve kennismaking met de stad. Een goed
argument om de stad nog eens te bezoeken.
Pianowandeling heeft inmiddels een erkende plek in het culturele leven van Culemborg
verworven. Er is een duidelijke groei in de belangstelling voor de Pianowandeling van buiten
Culemborg. Van de aanwezige bezoekers kwam 70% uit Culemborg en 30 % elders uit het hele
land. Informatie verkregen middels door bezoekers ingevulde postcode lijsten die ook lieten zien
dat er overdag tussen de 750 en 1000 bezoekers zijn geweest. 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 er in 2018 rond de 550
bezoekers aanwezig.
C. Promotie Pianowandeling 2018
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, in de
kasteeltuin, op de watertoren en op het station van Culemborg;
De algemene promotiefilm van Pianowandeling Culemborg met beelden uit het centrum
van Culemborg en pianomuziek is weer gepromoot
Diverse artikelen in de regionale en plaatselijke kranten, al dan niet met een grote foto;
Radio SRC maakte melding van de Pianowandeling;
op 7 en 8 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.
Vaktijdschrift de Nieuwe Muze
Flyers, posters en een programmaboekje met educatieve elementen.

D. Waardering voor Pianowandeling Culemborg
Het project krijgt zijn waardering voor zijn bijdrage aan het muziekklimaat en -aanbod in
Culemborg. Dit zien we mede terug in 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. Daarnaast is het voor een
breed publiek bereikbaar.
De Pianowandeling leverde weer een belangrijke bijdrage aan de levendigheid van de binnenstad
door op uiteenlopende, vaak historische locaties, concerten te organiseren. Doordat het
koopzondag was, kon het publiek ook de winkels bezoeken.
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E. Organisatie
Pianowandeling Culemborg is gerealiseerd door ruim 90 mensen op 19 locaties. Maar liefst 63
pianisten/musici tussen 10 en 80 jaar presenteerden hun talent en 40 vrijwilligers. De komst van
coördinatoren aangaande inrichting, pianisten en logistiek instrumenten heeft tot een goede
organisatie geleid.
F. Samenwerkingen
Door de samenwerking met Open Monumenten, theaters in Culemborg, NS station, Haags
conservatorium, docenten in Culemborg en omgeving, is er een bestendiging van kwaliteit van
pianisten en toename van kwaliteit in promotie en locaties waargenomen.
• Open Monumentendag Culemborg: de samenwerking versterkt elkaar duidelijk en trekt
gelijksoortig publiek aan;
• Stichting Culemborg 700;
• Kinderburgemeester Ruben van Doorn opende de Pianowandeling door zelf te spelen en
mee te zingen bij het Culemborg Klopt lied;
• Theater de Fransche School: professionele pianisten trokken veel publiek en trok zo
aandacht voor het theater, die publiek welkom heette die niet eerder in het theater was;
• Met Kunst educatie Culemborg en docent Hein Franssen was er dit jaar een
samenwerking waarbij jonge leerlingen podium werd geboden o.l.v. van hun gedreven
pianodocent;
• Pianodocenten Culemborg e.o.: diverse leerlingen van diverse docenten deden mee.
• Horeca locaties in het centrum van Culemborg: goede samenwerking die publiek langer
liet genieten van Pianowandeling en de stad (vooraf en achteraf Pianomenu c.q.
afterparty bij ANDRIES eten en drinken en het Huis van de Stad);
• Het Koninklijk Conservatorium Den Haag en de Piano Duo Academy uit Amsterdam,
hebben diverse leerlingen via Pianowandeling podium kunnen bieden.
• Stichting Pianobouw heeft weer een bijzonder instrument (Rippen Sheherezade piano)
met gedeeltelijke sponsoring beschikbaar gesteld;
• De NS heeft dit jaar de piano pop up op het station Culemborg geheel gesponsord door
de huur van de vleugel te betalen;
• Theater De Blauwe Schuur.
G. Financieel
Financieel is de Pianowandeling een geslaagd project geweest. Mede dankzij het zuinig omgaan
met de middelen, de gulle bijdrage van Culemborg 700, de donaties van het publiek, de
ondernemers die adverteerden, de sponsoring bij de huur van instrumenten, is het resultaat
positief.
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Toelichting begroting versus realisatie:
> De kosten van de Pianowandeling 2018 waren vrijwel gelijk aan de begroting
> Stichting Pro Piano is erin geslaagd om ca. 46% van de kosten van de Pianowandeling te dekken
uit eigen baten (sponsoring, bijdragen bezoekers, componeerworkshops)
> De fondsenwerving bleef iets achter ten opzichte van de begroting, Dit is gecompenseerd door
hogere eigen baten.
> Per saldo heeft dit alles geleid tot een klein positief resultaat voor de Pianowandeling. Dit zal
worden toegevoegd aan het eigen vermogen om toekomstige kosten en tegenvallers op te
vangen.
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H. Doelstellingen versus realisatie
Doelstellingen
Realisatie
1. een breed publiek bereiken
- jong en oud van allerlei culturen bereikt
2. meer bezoekers dan vorig jaar
- overdag meer bezoekers: slotconcert gelijk.
3. meer bekendheid
- 35 % bezoekers kwam uit midden Nederland e.v.
4. plaatselijke en landelijke promotie
- Plaatselijke kranten (Culemborgse Courant,
Zakengids, Regionaal Uitgelicht), NPO Radio 4, Piano vaktijdschrift De Nieuwe Muze.
5. bestendigen locaties
- totaal 19 locaties
6. binnen begroting blijven
- met minder geld meer gepresteerd.
7. educatief element
- jonge talenten hebben podium ervaring opgedaan:
door de componeer tweedaagse heeft jong en oud ervaring opgedaan in componeren.
I. Specials in verband met jubileumjaar Culemborg 700
Pianowandeling Culemborg besteedde aandacht aan het jubileumjaar Culemborg 700 met
onderstaande speciale activiteiten:
- De Vliegende Vleugel trok veel aandacht tijdens het rondrijden door de stad.
- De componeer-tweedaagse leverde een gezamenlijke ‘Promenade Lento’ compositie op, die
zowel als prelude van het slotconcert (door de componisten zelf) is gespeeld als door het carillon
tijdens de opening als gedurende de rest van de maand september elke drie uur.
- aandacht voor feestmuziek werd gerealiseerd door de deelname van pianist Marcel Worms.
Zowel bij de opening als bij het slotconcert is het ‘Culemborg dat Klopt lied’ respectievelijk
gezongen onder begeleiding van pianist Marcel Worms en in de compositie van slotconcert
pianist Rangel Silaev verwerkt.
J. 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.

Groepsfoto na het slotconcert met deelnemers, vrijwilligers en organisatie. Foto: Donald Schalk.
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