Artistiek verslag 2020.
Het jaar 2020 is het jaar waarin Corona de boventoon voerde en waarin de
verhuizing van Zaandam naar Amsterdam, met een aantal tussen verhuizingen, als
nog kon worden afgerond.
Optredens in Berlijn en Oostenrijk werden door Corona verplaatst en zijn in 2021
gerealiseerd.
Ook in Nederland werden vele projecten en optredens gecanceld.
Een succesvol en afgerond project werd gerealiseerd in samenwerking met Stichting
Buro Ex, waarbij aan Peter Zegveld werd gevraagd een geluid hoorn te ontwerpen.
Enkele pilot concerten waren aan het einde van 2020 in de openbare ruimte te
beluisteren.
Aan de Stichting gevraagd om in de persoon van Peter Zegveld gastlessen te
verzorgen op de Rietveld Academie te Amsterdam, waar bij de studenten de
doelstelling van Stichting Caspar Rapak, aan de hand van zelf vervaardigde
installaties, moesten gaan realiseren.
Om kleinschalige projecten, in de periode waarbij de Corona pandemie het toeliet om
naar buiten te kunnen treden, werden verscheidene musici benaderd om ad hoc van
dat moment gebruik te kunnen maken.
Een concert met dit ensemble, voor opening van de Uilenburger Sjoel/Ateliers
Nieuwmarkt, werd ipv. 2020 door Corona pas in 2021gerealiseerd.
Bij het Fonds voor de Podium Kunsten werd eind 2020 een beroep gedaan op een
bijdrage voor enkele concerten in de openbare ruimte waarbij het publiek zich in hun
woning bevond, dit ivm. Met de Corona maatregelen. Dit verzoek werd door het FPK
gehonoreerd.
Activiteiten 2020.
Ontwikkelen en realiseren van het 'Object Sonor', een geprinte geluidshoorn op een
verrijdbare trailer. 7 m. met een doorsnede van 3 m. (Convoy Exceptionel)
Verscheiden Corso optreden met het 'ALSO' (Amsterdam Lockdown Street
Orchestra), in de openbare ruimte.
Scherzo Mechanica, Charlois Singel kerk Rotterdam.
Muziek theater performance. 5 juni 2020.
Zegveld & Wierbos, Roode Bioscoop 29 november 2020.
Theatrale muziek performance. 29 november 2020.
NB. Door de Corona maatregelen was 2020 het minst met naar buiten tredende jaar
betreffende activiteiten in het vijfendertig jarige bestaan van Stichting Caspar Rapak.

Kort overzicht van de belangrijkste gegevens 2020:
-De publieksinkomsten bedroegen € 3.950,-De lasten bedroegen € 4.976,-

-Het bedijfsresultaat bedroeg -€ 1.024,-De algemene reserve bedraagt op 31-12-2018 € 6.429,-

