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Geachte abonnees en muziekliefhebbers, 

 

 

Gebruikelijkerwijs zou u al de folder voor het nieuwe seizoen van de Stichting Kamermuziek 

Deventer hebben ontvangen, met de mogelijkheid om een abonnement te bestellen. De 

ensembles en programma’s waren al vastgesteld, maar door de Corona-crisis gaat, zoals u 

begrijpt, alles anders. We hebben dat direct gemerkt met de annulering van het concert door het 

Busch Trio op 21 april 2020. Ook is duidelijk dat het seizoen 2020-21 niet op de gebruikelijke 

wijze zal kunnen verlopen. 

Een grote tegenvaller na een tot dan zo succesvol verlopen seizoen, met als hoogtepunt het 

400ste concert in een compleet uitverkochte grote zaal. 

 

Seizoen 2020-21 

Wij informeren u nu over wat u kunt verwachten van de serie kamermuziek 2020-21, weliswaar 

met nog de nodige onzekerheden.  

Het programma kan niet op de normale manier uitgevoerd worden omdat de grote zaal van de 

Schouwburg bij opening moet voldoen aan de 1,5 meter norm, waardoor maximaal 220 stoelen 

bezet mogen worden. Voor de concerten willen wij niet op het maximum aantal stoelen inzetten, 

maar de zaal en twee rijen op het balkon inrichten voor 150 plaatsen.  

De concerten in 2020 worden in ieder geval twee keer gespeeld om 17 uur en 20 uur. 

 

Geen abonnementen 

Het bestuur heeft over de ontstane situatie veelvuldig overleg gehad met de Deventer 

Schouwburg en de musici. Met de Schouwburg over hoe de concerten kunnen worden 

aangeboden en met de musici over de mogelijkheid om twee keer per avond op te treden, met 

aanpassing van het programma. 

De uitkomst is dat u in ieder geval geen seizoensfolder met abonnementen ontvangt, omdat we 

niet kunnen garanderen dat u, in verband met de beperkte capaciteit van de grote zaal, de 

concerten kunt bijwonen.  

De eerste drie concerten zullen in ieder geval in aangepaste vorm plaatsvinden en u ontvangt de 

informatie over het concert en het bestellen van kaarten per keer. In de bijlage vindt u het  

overzicht van de geplande concerten. 

 

Het verplaatste concert Busch Trio 

Het concert van het Busch Trio, van het vorige seizoen, is verplaatst naar maandag 21 september 

2020. Het ensemble speelt op die dag om 17 uur en 20 uur, met een aangepast programma 

zonder pauze. Voor dit concert waren al 350 kaarten verkocht.  



In overleg met de Schouwburg is het volgende afgesproken: alle kaarthouders ontvangen een 

bericht dat zij het geld retour krijgen, met de mogelijkheid om (een deel) te schenken. Als u het 

bedrag schenkt komt dit ten goede aan de musici (75%) en de Schouwburg (25%).  

Vervolgens krijgt u de keuze om te boeken voor het concert op 21 september om 17 uur of 20 

uur. Bestellen kan online via www.deventerschouwburg.nl of telefonisch via  

0900-3000200 (45 cpm).     

Prijs voor een toegangskaart is € 20,-, geen servicekosten en consumptie. 

 

De concerten in 2020 

De eerste drie concerten van seizoen 2020-21, die voor een belangrijk deel in het teken staan 

van het 250ste geboortejaar van Beethoven, zullen op een vergelijkbare wijze worden 

georganiseerd. De concerten worden per keer aangeboden en de beschikbare plaatsen per 

concert bepaald.  

Prijs voor een toegangskaart is € 20,-, CJP € 9,-, geen servicekosten en consumptie. 

Hierna zullen we ons richten op de concerten in 2021. 

 

Bezoek aan de concerten 

De Deventer Schouwburg heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat u de concerten op 

een veilige manier kunt bezoeken. De maatregelen hiervoor passen in het algemene 

Coronabeleid en zijn goedgekeurd door de Veiligheidsregio IJsselland. Bij het kopen van een 

kaart wordt u uitgebreid geïnformeerd over het bezoek aan de Schouwburg. 

 

Vrienden van de kamermuziek 

Mocht u het nog te vroeg vinden om een concert te bezoeken, maar wel de Stichting 

Kamermuziek Deventer  wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden bij de ‘Stichting 

Vrienden Kamermuziek Deventer’ (zie bijlage). De vrienden dragen jaarlijks financieel bij aan de 

serie kamermuziek, waarmee uw bijdrage ten goede komt aan de musici. Zij hebben ook uw 

steun hard nodig. 

 

Informatie 

We zullen u zoveel mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen, via nieuwsbrieven en 

de websites www.deventerschouwburg.nl en www.kamermuziek-deventer.nl, waarop u alles 

kunt vinden. Daar kunt u zich inschrijven door uw e-mailadres in te voeren onder ‘Volg ons’; u 

ontvangt dan een e-mail wanneer een nieuw bericht is geplaatst. 

 

Ondanks alle onzekerheden, hopen we u weer te ontmoeten op de concerten met geweldige 

musici en mooie programma’s. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur ‘Stichting Kamermuziek Deventer’, 

 

Ben Ploeger, voorzitter ad interim, penningmeester 

Ellen Rinsma, secretaris 

Joop Leijendeckers, programmeur 

Ferdinand Kornet, website, folders 

Erik Boasson 

Rens den Hollander 

Quinta Holthuis, 

Joep Walter, namens de ‘Stichting Vrienden Kamermuziek Deventer’ 

 


