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Wie	  zijn	  we?

Hét	  Symfonie	  Orkest	  voor	  Gouda	  en	  omstreken.

Wat	  zijn	  we?

Prikkelend
- Voor	  het	  publiek:	  tenminste	  3	  keer	  per	  jaar	  uitvoeringen	  gecombineerd	  

met	  andere	  kunstvormen
- Voor	  de	  orkestleden:	  uitvoeren	  van	  repertoire	  dat	  uitdagend	  is	  voor	  de	  

muzikale	  ontwikkeling	  van	  de	  orkest	  leden.
- Voor	  jong	  talent	  (vanaf	  ±	  18	  jaar):	  sHmuleren	  en	  begeleiden	  spelen	  in	  

een	  symfonieorkest	  (mentoring)
- Voor	  jong	  talent	  (tussen	  ±	  15	  en	  18	  jaar):	  voorbereiden	  via	  leerorkest	  

(junior-‐SOMH),	  als	  opmaat	  naar	  het	  grote	  orkest	  SOMH.

Professioneel
- Professionele	  muzikale	  (bege-‐)leiding	  en	  coaching
- Samenwerking	  met	  andere	  (zo	  mogelijk	  regionale)	  kunstvormen	  met	  

professionele	  uitstraling
- Uitvoeringen	  professioneel	  aangekleed	  en	  gefaciliteerd	  (organisaHe,	  

geluid	  en	  licht)
- Wekelijkse	  repeHHes	  in	  goede	  repeHHegelegenheid

Plezierig
- Goede	  sfeer	  en	  onderlinge	  contacten,	  tussen	  orkestleden,	  muzikale	  

leiding	  en	  bestuur
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Hoe	  doen	  we	  dat?
	  

Organisa8e
- Goed	  funcHonerend	  (vrijwilligers)bestuur
- ParHcipaHe	  orkestleden	  in	  organisaHe	  (bestuur,	  muzikale	  commissie,	  

logisHeke	  commissie,	  acHviteitencommissie)
- Facilitering	  orkest	  in	  voorbereiding	  en	  realisaHe	  van	  uitvoeringen

Financiën
- Goed	  funcHonerende	  financiële	  en	  (orkest)ledenadministraHe	  
- Subsidies	  en	  fondsenwerving
- ANBI	  status
- Inkomsten	  concerten

Communica8e
- Heldere	  interne	  communicaHe	  (interne	  nieuwsbrief,	  

bestuursmededelingen)
- Goede	  PR	  en	  promoHe	  bij	  uitvoeringen
- Herkenbare	  website,	  logo/huissHjl
- Vindbaar	  op	  social	  media	  (Facebook)
- SystemaHsche	  opbouw	  contacten	  met	  achterban	  (InSymFo	  

nieuwsbrief)
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komisch duo Stenzel en Kivits

nieuwjaarsconcert

Swanla Zevenhuizen 19.30 uur tickets www.somh.nl

"Podium beeft onder briljante onzin"
"Grandioze piano- en zangacrobatiek"

voor jong en oud

dirigent Ghislain Bellefroid

3 januari 2015
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Wat	  doen	  we	  in	  2015-‐2016?
- Kwaliteitsverhoging	  orkest,	  zowel	  als	  groep	  als	  de	  leden	  individueel
- KwanHtaHef	  versterken	  strijkerssecHe
- Organiseren	  In	  het	  oog	  springende	  en	  aansprekende	  concerten
- Samenwerking	  met	  andere	  muziek-‐	  en	  kunstvormen:	  

-‐	  deelname	  Adezi	  concert
-‐	  uitvoering	  met	  solisten	  (fluit,	  harp)
-‐	  uitvoering	  met	  koren	  in	  de	  regio
-‐	  samenwerking	  met	  o.a.	  kunstenaars	  (glas	  in	  lood)	  en	  
	  	  entertainers	  (komieken,	  illusionisten)

- Nieuwjaarsconcerten	  Swanla
- Deelname	  aan	  lokale	  evenementen	  en	  opromoHe	  van	  gemeentelijke	  

muzikale	  acHviteiten	  (Z-‐Uitmarkt	  en	  Zuidplas	  FesHval)	  
- Start	  Concert-‐College-‐Tour:	  kennismaken	  en	  meespelen	  van	  (jonge)	  

spelers	  in	  ons	  orkest	  en	  uitvoering	  op	  middelbare	  scholen
- Vergroten	  naamsbekendheid	  als	  Midden-‐Holland	  orkest,	  ook	  

uitvoeringen	  buiten	  gemeente	  Zuidplas
- Oprichten	  SOMH-‐junior,	  als	  vervolg	  op	  de	  muziekschoolensembles	  en	  

als	  opstap	  naar	  het	  SOMH	  orkest.

Beleid


