Activiteiten van het Klooster in 2017 conform de besluitvorming in de ledenvergadering op
7 februari 2017
Talent XL
Opnieuw zijn audities gehouden en is een mooie diverse groep van ca. 40 talentvolle
leerlingen samengesteld die een speciaal programma aangeboden hebben gekregen van
extra lessen, optredens, samenspel en andere ondersteuning. Zo hebben zij onder andere
een Masterclass gevolgd bij Esther Groenendijk, voorafgaand aan een concert van haar in
het theater van Het Klooster.
Optreden in en buiten Het Klooster
De leerlingen van Het Klooster volgden niet alleen gewone lessen, maar werkten ook mee
aan het tot stand komen van één of meerdere producties of concerten. De kracht van Het
Klooster is immers dat onze leerlingen toe kunnen werken naar een presentatie van wat ze
geleerd en gemaakt hebben op een professioneel podium.
Voor 2017 waren dat bijvoorbeeld de Klooster Driedaagse, een speciale gitaardag, een
nieuwe productie van Opera Viva , de kindermusical, musicalklas, theaterproductie,
danspresentaties, Kloosterfestival en het Popzolderfestival.
Het Klooster Jeugdorkest werd afgelopen voorjaar uitgenodigd om een concert te geven in
de Efteling. Een mooi avontuur voor de deelnemers.
Voor de aankleding met decors en kostuums hebben we een nieuwe vormgeefster
gevonden. Margrethe Beele heeft alle producties met veel creativiteit en inventiviteit
vormgegeven en daarmee ook de prestaties van de leerlingen naar een hoger plan getild.
Nieuwe tribune en stoelen
Afgelopen zomer is de tribune vervangen en zijn nieuwe stoelen geplaatst. Er is meer
beenruimte gecreëerd en het zitcomfort is verbeterd. We hebben hiervoor een
crowdfunding-campagne op touw gezet. Ons streven was om hiermee de helft van de kosten
van de nieuwe tribune en stoelen te kunnen dekken. De totale investering was € 75.000.
De crowdfunding heeft geresulteerd in een bedrag van € 18.000. We zijn daar heel erg blij
mee. Het is echter niet gelukt om het benodigde bedrag van € 37.500 bij op te halen.
De reden hiervoor is dat we veel kleine donaties hebben gekregen en met name bedrijven
aangaven graag veel verschillende initiatieven in Woerden te willen steunen en daarom niet
een groot bedrag aan één instelling te willen doneren. Zoals gezegd zijn we ontzettend blij
met het bedrag dat is opgebracht door de gemeenschap. We hebben echter wel gehele
reservering van €10.000 van de vereniging Vrienden van Het Klooster nodig om de begroting
rond te maken.
Klooster/LAB en SPOT Jeugdtheaterfestival
De 3de editie van het SPOT-jeugdtheaterfestival was een groot succes. Het thema was
‘duurzaamheid’ en alle voorstellingen en activiteiten stonden in het teken van
bewustwording bij kinderen om zorgzaam om te gaan met de natuur, klimaat en de aarde.
Zo hebben kinderen energie opgewekt, papier herschept, en bedacht wat ze zelf konden
bijdragen.
De ontwikkeling van het Digital ArtLab in de kelder van Het Klooster is in gang gezet. De
gemeente is bezig om in kaart te brengen wat er aan de ruimtes moet gebeuren.

Ondertussen zijn we al succesvol gestart met workshops muziek maken op je IPad en
hiervoor hebebn we apparatuur moeten aanschaffen.
De bedragen die wij bij de vereniging Vrienden over 2017 in rekening willen brengen zijn dan
ook conform de begroting:

Talent XL
Eigen Kloosterproducties
SPOT Jeugdtheaterfestival
Digital Artlab
Nieuwe stoelen

€ 8.500
€ 6.000
€ 750
€ 750
€ 10.000
€ 26.000

