
 
COMITé KAMERMUZIEK ALMEN 
 
Een van onze dorpsgenoten is de heer H.de Roo, voorheen directeur van het Residentie-
orkest in Den Haag en intendant van de Nederlandse Opera. Toen hij zich hier in de tachtiger 
jaren vestigde speelde hij al met de gedachte kamermuziekconcerten te organiseren in de 
N.H. Kerk te Almen welke bekend staat om z'n goede akoestiek. Het moment z'n plan te 
realiseren was aangebroken toen onze mededorpsbewoonster, mevrouw Meerstadt-
Markerink, vernomen had dat de provincie Gelderland fondsen beschikbaar wilde stellen voor 
het organiseren van culturele evenementen om het toerisme te bevorderen. De heer de Roo 
en mevrouw Meerstadt hadden elkaar gauw gevonden en vroegen ondergetekende het op te 
richten Comité te versterken. Dat was in april 1994.  
In diezelfde maand ging er een brief uit naar de Stichting Kunst en Cultuur van de Provincie 
in Arnhem met de mededeling dat wij als Comité Kamermuziek Almen het plan hadden 
opgevat in de maanden juli en augustus vier concerten te presenteren. Een 
corresponderende begroting werd ingediend en een maand later kregen wij van het 
Projectbureau Gelderland Cultuurland te horen dat onze aanvraag voor subsidie was 
ingewilligd. Toen ook diezelfde tijd de Gemeente Gorssel en de Rabobank met een subsidie 
over de brug kwamen stond er niets meer in de weg onze plannen ten uitvoer te brengen. 
Op zondag 10 juli 1994 gingen wij van start en de eerste uitvoering werd bijgewoond door de 
gedeputeerde voor Cultuur van de Provincie, mevrouw Louppen-Laurant. Zij belichtte voor 
het concert in het kort de achtergronden van de Provinciale actie die het "cultuurtoerisme" 
centraal stelt. 
Van meetaf aan hebben wij als initiatiefnemers van de zomerconcerten gesteld dat de 
kwaliteit van het gebodene voorop zou moeten staan. Vandaar dat wij altijd de musici hebben 
geëngageerd via het Nederlands Impresariaat in Amsterdam. Afgezien nog van de op deze 
manier verkregen kwaliteitsimpuls bracht het impresariaat ons het voordeel van een 
tegemoetkoming in de honoraria van de musici. Dat onze zienswijze juist is geweest  moge 
blijken uit de stijgende belangstelling van onze presentaties in de afgelopen jaren. Niet alleen 
vanuit de regio maar ook vanuit andere delen in den lande. Nu wij de zaken op de rails 
hebben staan worden de subsidies van overheidswege afgebouwd. Meer dan voorheen zijn 
wij dan ook aangewezen op particuliere sponsors maar voor hen zijn wij als klein clubje niet 
interessant. Daarom zullen wij middels een intensieve PR-campagne moeten proberen 
zoveel mogelijk bekendheid te geven aan onze uitvoeringen die qua niveau voor Almen 
zonder meer uniek mogen worden genoemd.  
Wij gaan in het jaar 2000 het zevende achtereenvolgende seizoen in en wij zullen wederom 
ons best doen een gevarieerd en evenwichtig programma te brengen. De Almenaren, die 
nog nooit onze concerten in de kerk hebben bezocht raden wij aan eens een kijkje te nemen. 
Voor de prijs (f 15.-) behoeft U het niet te laten. U zult er beslist geen spijt van hebben. 
 
TOT VOLGEND JAAR ! 
 
Namens het Comité 
G.J.Wennink, secretaris/penningmeester. 


