PianoWandeling 16e editie op zondag, 26 mei 2019.
Het nieuwe jaar 2019 startte met een Masterclass, gegeven door Geoffrey Madge op 13
januari 2019 in de PK De Swaen. Drie conservatoriumstudenten werden aan de deskundige
en liefdevolle leiding van de Maestro onderworpen. Het werd een prachtig muzikaal feestje,
waarbij de studenten hard hebben moeten werken met een betekenisvol resultaat. De vele
aanwezige genodigden hebben naar alles wat we terug hoorden, genoten.
Deze masterclass werd mogelijk gemaakt door een mooie sponsorbijdrage.
Na een zeer succesvol verlopen 15e editie van de PianoWandeling in 2018 leek het een hele
opgave om deze mooie dag in 2019 te evenaren.
Maar met hulp van alle musici, locatiehouders, vrijwilligers en niet te vergeten de vele, vele
bezoekers is het opnieuw een prachtige, zonnige met muziek doorspekte dag geworden.
Ook de financiële onderbouwing bleek voldoende om een ieder het zijne/hare te bieden.
Dank ook aan alle sponsoren, donateurs, gemeente Edam-Volendam en iedereen die hetzij
met financiële bijdragen, hetzij met een bijdrage in natura deze dag tot een succes hebben
gemaakt..
De wandeling begon om 13.00 uur met het door Frits Reynaert bespeelde carillon van de
Speeltoren.
Meer dan 50 musici, met name pianisten, traden op in 22 monumentale locaties.
Om 16.00 uur, voorafgaand aan het slotconcert, bespeelde de 16-jarige Alexander de Bie
het grote Smit-Verhofstadt orgel in de Grote Kerk.
Ook het slotconcert, in een volle Grote Kerk, met de jonge sopraan Anne van Amerongen
begeleid door de pianist Rakhadin Yarmetov, gevolgd door een optreden van Mike del Ferro
en Jeroen van Veen met muziek van Amerikaanse componisten was een groot succes.
De “Meet & Greet” was gezellig, zoals gebruikelijk, met hier en daar zeer zinvolle
opmerkingen van betrokkenen hoe het nóg beter zou kunnen.
Hoewel prozaïsch, maar wel het vermelden waard was de geweldige opbrengst van de
eindcollecte na afloop van het slotconcert
Er zijn veel foto’s gemaakt. Deze zijn te zien op onze website: www.piano-edam.nl zodat u
nog eens kunt nagenieten van alle activiteiten. Uw reacties kunt u kwijt in het Gastenboek.
Uit het bestuur
Het zal u niet ontgaan zijn dat het bestuur van de Stichting Piano Edam te kampen heeft
gehad met wat tegenslag. Dit betekende voor ons minder menskracht en het verlies van veel
materiaal wat werd gebruikt tijdens de dag zelf. Heel mooi om te merken dat er met ons werd
meegeleefd, soms ook in de vorm van extra financiële ondersteuning.
In februari liet onze secretaris weten te willen stoppen met de activiteiten. Deze taken
werden verdeeld onder de andere leden van het bestuur.
Intussen, eind 2019, zijn wij in de gelukkige omstandigheid twee nieuwe bestuurders te
hebben mogen verwelkomen. Welkom Niko Groot en Rick Berenschot.
En kijken wij terug op een geslaagd 2019 in meerdere opzichten.
De voorbereidingen voor de PianoWandeling 2020 zijn intussen al weer volop bezig. Wij
hopen ook volgend jaar weer op uw komst te mogen rekenen. Zet 24 mei 2020 alvast in uw
agenda. Tot dan.
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