Jaarverslag 2018 Centrium Commissie
Onze enthousiaste commissie bestaat uit de volgende leden: Thys Wadman, René Spijkerman, Ypie
Semplonius, Nienke Kotterer, Kees Verburg, Acronius Kramer, Femke Müller, Rob Goedhart en Joke
van der Kooi. We zijn allemaal algemeen lid. Femke Müller en Rob Goedhart zijn er in 2018
bijgekomen. Rob heeft de PR voor onze activiteiten op zich genomen.
De centrium commissie is qua financiën met niks begonnen en probeert wat subsidies te krijgen, wat
in 2018 ook is gelukt (gemeente en ovk). Ook kregen we van de Rabobank (via Koudumer Anneke
Feenstra) €100 middels het project “steun een doel in je eigen dorp”, waarvoor dank!
Begin april kregen we een verzoek vanuit gemeente Sneek/kunstencentrium Atrium of wij op ons
Centrium ook een aantal jeugdorkesten vanuit heel Europa wilden ontvangen. Dit in het kader van
“At the Watergate”, een groots evenement met 6000 jonge musici uit geheel Europa. Dit vond plaats
op 10 en 11 mei. Er was wat kunst- en vliegwerk voor nodig, maar met alle hulp van vele
enthousiaste vrijwilligers is het ons gelukt er 2 prachtige dagen van te maken. We ontvingen o.a. een
brassband uit Zwitserland, een symfonie orkest uit Duitsland, een popgroep uit Duitsland, folkmuziek
uit BelgIë, een big- en brassband uit Tsechië en een harmonie orkest (met alpenhoorns) uit
Zwitserland. Het was een zeer geslaagd evenement, waar we ons Centrium zeker mee op de kaart
hebben gezet!
In een notendop ons programma van 2018:
-

29 april – Korenfestival (Majim uit Koudum, Allround uit Bolsward, Local Vocal uit Sneek)
10 en 11 mei – At the watergate (evenement met 6.000 musici uit heel Europa)
27 mei – Kinderkunstmiddag (prachtig schilderij van allemaal kleine schilderijtjes gemaakt)
24 juni – Bits en Blue (blues muziek)
29 juni – Nij Libben met ook gastoptreden van de kinderen van de blaasklas
22 juli – Huiskamerconcert Tseard Nauta
26 augustus – BlueSunday (Rootsmusic) en Fleks (a capella koor)
29 september – Slotdag Centrium Jazzy Koudum met afsluiting band “Days to imagine”

We zijn met onze activiteiten erg afhankelijk van het weer. Helaas waren de weergoden ons 2x niet
gunstig gezind; op 29 april en 24 juni. Met het Korenfestival zijn we uitgeweken naar Unieck.
De catering/tafels/stoelen etc. verzorgen we gedeeltelijk zelf of we vragen Hendrik Falkena hiervoor.
De slotdag was qua catering in handen van Bas Oosterbaan.
We kijken terug op een geslaagd en gevarieerd programma. Momenteel zijn we alweer volop bezig
met het maken van ons programma 2019. We hopen het komende jaar nog wat meer “eigen”
Koudumer publiek te mogen ontvangen! Want het Centrium is ontstaan door en voor Koudumers!
Dus Koudumers, hou ons programma voor 2019 in de gaten via Facebook, Bulte Nijs of de flyers in
het dorp. En komt allen! Jullie zijn van harte welkom!
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