Beleidsplan Stichting Internationaal Zomerfestival.
De stichting heeft als doel: Het jaarlijks organiseren van een meerdaags festival voor klassieke
muziek en cultuur in de provincie Flevoland.
Daarbij hebben we een aantal criteria gesteld:
- Het festival heeft een heel eigen programmering, die sterk inhoudelijk is en ieder jaar een
overkoepelend thema heeft
- Het festival reist door de hele provincie Flevoland
- Zowel inhoud als uitvoering moeten van hoge kwaliteit zijn
- Er vinden kruisbestuivingen plaats met andere vormen van kunst en cultuur (randprogrammering)
- De opzet van het festival moet aantrekkelijk zijn voor een breed publiek
- Het festival is niet gratis toegankelijk
- In het festival streven we naar een onderdeel dat educatief van opzet is.
Het bestuur werkt onbezoldigd Het bestuur betrekt zoveel mogelijk plaatselijke instanties en
personen bij de organisatie van het festival en maakt daarbij zo mogelijk gebruik van vrijwilligers.
Voor de honoraria van de uitvoerende kunstenaars gaan wij uit van de Fair Practice Code. De
Stichting Internationaal Zomerfestival is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting dekt de
kosten door middel van kaartverkoop en subsidies van de provincie Flevoland, de gemeentes in
Flevoland en private fondsen. Voor de programmering is David Rabinovich verantwoordelijk. De
zakelijke leiding is in handen van Marion Boshuizen. Het festival heeft een website en
facebookpagina. Voor de PR wordt samengewerkt met Johan Kloosterboer (de Nieuwsmakelaar).
De thema’s per jaar:
2020: het overkoepelend thema was “Goethe”. Het festival vond plaats van 6 t/m 9 augustus 2020,
met een kick-off in het voorjaar.
2021: het thema was “Diaghilev, een leven voor de kunst”. Het vond plaats van 5 t/m 8 augustus,
met eveneens een kick-off in het voorjaar.
2022: het thema was “Erasmus, dwarsdenken in muziek” en het vond plaats van 4 t/m 7 augustus
2022 en een kick-off in het voorjaar.
2023: het thema van dit festival wordt: “Apollo en de muzen” en zal worden gehouden van 10 t/m/
13 augustus in vijf plaatsen in Flevoland. We organiseren weer een kick-off en hebben de ambitie om
al in juni een groot project uit te voeren binnen het thema.

