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JAARVERSLAG 2020
Inleiding
Voor iedereen is 2020 het jaar van 'meebewegen met de tijd' geworden. De coronacrisis met de
vele beperkingen vragen flexibiliteit en aanpassingsvermogen, die zelfs kunnen leiden tot
innovatieve ideeën. Dat geldt uiteraard ook voor het artistieke team en bestuur van Stichting
Laudio. De coronacrisis drukt dit jaar op de inhoudelijke behaalde resultaten.
Het opstarten van nieuwe projecten duurt vele malen langer dan de stichting tot nu toe gewend
is en financiële ondersteuning vinden voor nieuwe producties verloopt moeizamer door deze
crisis. Veel fondsen geven aan overvraagd te zijn terwijl het te verdelen geldbedrag gelijk blijft.
Het totstandkomingproces van onze nieuwe producties vraagt meer dan ooit tact en tijd. Enkele
voorbereidingen voor nieuwe producties zijn tijdelijk gestaakt tot na de crisis. Andere lopende
trajecten verdienen een koerswijziging die in 2021 (verder) wordt ingezet. Onder aan de streep
levert dat niet het gewenste aantal producties op waardoor dit jaarverslag vele malen korter is
dan in voorgaande jaren.
Toch is het gelukt om in deze bewogen tijd, zeker in de culturele wereld, één plan dit jaar te
kunnen realiseren. Nota bene een artistiek project in de ouderenzorg. Het project Miet reist sinds
eind 2020 met haar activiteiten langs meerdere Brabantse ouderenzorgcentra. Bij de verzorgingshuizen was Miet de eerste coronaproof activiteit waaraan senioren konden deelnemen. De
thuisblijvers konden Miet online volgen. Dit project is de Brabantse versie van de Limburgse Mia,
een klankkast en podcast over taal en thuis. Miet bleef niet onopgemerkt: de veel positieve
reacties van publiek en in de media bewijzen dat. De resultaten brengen we in het jaarverslag
van 2021 waarin de einddatum van dit project gepland staat.
Er is dit jaar hard gewerkt. Vooral achter de schermen. De vruchten van uitvoeringen kunnen we
om bovenstaande redenen voor 2020 niet bieden. Hopelijk gebeurd dat wel in het komend,
nieuwe jaar waarin we leven in een minder beperkte samenleving. In alle producties en nieuwe
plannen was, is en blijft audio de centrale vorm. Bij ieder initiatief zullen journalistiek en andere
disciplines elkaar ontmoeten. Stichting Laudio is trots op de makers die met hun vakkundige,
talentvolle, doortastende gedrevenheid creaties neerzetten die er toe doen. Met dank aan de
projectpartners en de financiële ondersteuners van onze projecten. Juist nu.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Laudio
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