Organiseer uw eigen privé-concert bij u thuis!

Wilt u meehelpen het NMF te steunen op aparte wijze? U kunt, ter gelegenheid van uw
verjaardag, jubileum of receptie in samenwerking met het NMF uw eigen privé-concert
organiseren. Musici en programma kunt u in overleg met het NMF zelf samenstellen. De
jarige of jubilaris krijgt een uniek concert, en in ruil daarvoor ontvangt het NMF van uw
gasten donaties. Een mooie manier om het NMF op een bijzondere wijze te steunen!
Wat doet het NMF?
Als musicus moet je werkelijk alles op alles zetten om een sterke positie in het rijke
Nederlandse muziekleven en de internationaal concurrerende markt te verwerven. Ook al heb
je talent, doorzettingsvermogen en een goede begeleiding; dat is niet voldoende. Ook het
bespelen van een kwalitatief goed instrument is cruciaal, terwijl het daar nou juist vaak aan
ontbreekt. Puur vanwege de hoge prijzen. Het NMF stelt, tegen een geringe vergoeding,
hoogwaardige instrumenten ter beschikking aan honderden musici. Professionals en
studenten. Zodat deze musici zich optimaal in hun carrière kunnen ontwikkelen.
Doelstellingen

Het NMF heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een organisatie die in grote lijnen
drie specifieke doelen heeft:
1) Ontwikkeling van muzikaal talent door het uitlenen van instrumenten aan musici. De
nadruk ligt hierbij op het helpen van jong talent, conservatoriumstudenten en
beroepsmusici. Maar ook topsolisten die dure instrumenten nodig hebben worden
door het NMF bediend.
2) Behoud van cultureel erfgoed. Het NMF rekent het tot haar taak de instrumenten uit
de belangrijke Nederlandse vioolbouwschool te behouden voor het nageslacht en deze
ook te laten bespelen: het NMF is nadrukkelijk geen museum! Daarnaast stimuleert
het NMF de hedendaagse Nederlandse vioolbouw door bij voortduring
bouwopdrachten te plaatsen. Het is daarmee een van de belangrijkste opdrachtgevers
voor de groep van Nederlandse vioolbouwers.
3) Educatie. Het NMF biedt muziekstudenten de mogelijkheid podiumervaring op te
doen, mee te doen aan CD-opnames en begeleidt hen bij het maken van de juiste
keuze van een instrument en/of stok.
Kortom: het NMF heeft zich in de afgelopen jaren in een natuurlijke ontwikkeling
getransformeerd van een fonds dat instrumenten uitleent tot een belangrijke inspirator van
het Nederlandse muziekleven.
Musici
Het aantal musici dat sinds de oprichting van het NMF een instrument in bruikleen heeft
gekregen is bijna 2000. Het aantal musici dat momenteel een instrument in bruikleen heeft is
zo’n 400. U heeft dus een keuze uit 400 jonge, talentvolle musici die contractueel voor ons
optreden. Dat doen ze graag! Om podiumervaring op te doen, om ons Goede Doel te
ondersteunen, om iets terug te doen in ruil voor het prachtige instrument dat ze in bruikleen
hebben. Onze NMF-musici ontvangen hiervoor een kleine vergoeding (voor bladmuziek,
treinkaartjes etc.). De musici die optreden zijn violisten, altviolisten, cellisten,
contrabassisten, harpisten, pianisten... Zij treden op in verschillende formaties: trio’s,
kwartetten, solo, of met een heel ensemble. U kunt in overleg met ons uw voorkeur aangeven.

Locatie
U kunt de locatie van uw feest uiteraard zelf bepalen. Onze musici reizen met alle plezier het
hele land af! Eventuele kosten voor de huur van een concertlocatie zijn voor eigen rekening.
Echter, mocht u geen geschikte locatie hebben om uw eigen privé-concert te vieren, dan kunt
u er ook voor kiezen om het concert bij ons in de St. Annenstraat te laten plaatsvinden. Het is
het oudste stenen woonhuis (16e eeuw) van Amsterdam, waar het NMF kantoor houdt. Het
NMF stelt dit kantoor kosteloos ter beschikking.
Voorwaarden
Het NMF organiseert ongeveer 25 privé-concerten per jaar. Dit doet het NMF om:
a. De musici die een instrument uit de collectie bespelen een podium te bieden;
b. Het NMF te promoten;
c. Extra inkomsten voor het NMF te genereren c.q. nieuwe donateurs te werven.
Het NMF verzorgt in overleg met u de invulling en programmering van het concert. De enige
voorwaarden die het NMF stelt, zijn dat:
1. Het een luisterconcert betreft (geen achtergrondmuziek) zodat de musici en hun
instrumenten voldoende belangstelling krijgen;
2. Het NMF de mogelijkheid krijgt het NMF te promoten. Dit kan bestaan uit het
opsturen of uitdelen van promotiemateriaal aan uw gasten en het eventueel houden
van een korte presentatie op het concert zelf;
3. Het NMF een financiële bijdrage ter vergoeding van de musici ontvangt van minimaal
163 euro per NMF-musicus. De vergoeding voor (collega-)musici die geen instrument
van het NMF bespelen bedraagt 326 euro. Daarnaast vraagt het NMF een vergoeding
voor gemaakte productiekosten van 150 euro per concert.
NB: Indien u uw gasten om een bijdrage aan het NMF vraagt, wordt er geen financiële
bijdrage gevraagd. U stelt zich in dit geval wel garant voor minimaal het totale bedrag
op basis van bovengenoemde bedragen.
Kijkt u uit naar een dergelijk muzikaal feest?
Bel met Manon Veenendaal op 020-6221255 of stuur een mail naar:
veenendaal@muziekinstrumentenfonds.nl
Velen gingen u voor!
Begunstigers Jan en Marijke Pool:
“Toen Marijke 65 jaar werd heeft onze zoon, afgestudeerd pianist, een concert gegeven en de
opbrengst daarvan werd door haar bestemd voor het Muziekinstrumenten Fonds. Daarnaast hebben
wij bij diverse gelegenheden ook privé-concerten georganiseerd met musici van het
Muziekinstrumenten Fonds. Ook dan vroegen wij aan onze gasten een bijdrage voor het NMF.
Het spreekt ons aan dat jonge musici over goede instrumenten kunnen beschikken. Door de
presentatieconcerten en de plezierige contacten met de staf van het NMF werden wij eerst ‘gewoon’
donateur en later hebben we onze bijdrage voor langere termijn omgezet in een schenking voor
meerdere jaren per notariële akte. Wij voelen ons in brede zin heel betrokken bij het NMF en proberen
ook het NMF te promoten bij familie, buren en kennissen.”

De familie Le Poole:
De zeventigste verjaardag van een muziekliefhebber als Rudolf Le Poole kon haast niet mooier – in
ieder geval niet muzikaler – dan in de vorm van een huisconcert in samenwerking met het NMF. De
familie Le Poole had hiervoor een kerkje in Woerden in gedachten, een intieme schuilkerk uit midden
17e eeuw. Een schitterende entourage voor muziek van Vivaldi, Bach en Schubert, uitgevoerd door een
strijktrio van zijn juist met een cello van het NMF afgestudeerde nichtje Saskia Le Poole, met Rolin van
Opstal en Walter de Kok. De passie voor muziek, zijn trots op zijn nichtje en het enthousiasme voor het
NMF deelde hij graag met zijn gasten. Dat resulteerde in een enorme vrijgevigheid van hen: het
verjaardagscadeau voor de jarige werd een enorme steun aan de musici van het NMF. Het door zijn
gasten gedoneerde bedrag stemt het NMF evenals Le Poole en zijn vrouw zeer dankbaar! Le Poole: “Ik
ben er nog steeds erg van onder de indruk dat het zo voortreffelijk is geweest in alle opzichten.”

