Subsidiereglement Stichting Maurice Pirenne
(Stichting Maurice Pirenne, hieronder verder te noemen SMP)

Algemeen
De stichting kan onder bepaalde voorwaarden subsidie verstrekken aan koren en/of
(instrumentale) solisten. Subsidie wordt in principe alleen verstrekt voor uitvoeringen
tijdens een concert.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
- concerten die op uitnodiging van de stichting georganiseerd worden: het
stichtingsbestuur vraagt een koor en/of instrumentalist(en) één of meerdere
composities van Maurice Pirenne uit te voeren
- concerten die op eigen initiatief worden georganiseerd en waarbij één of
meer composities van Maurice Pirenne door een koor/solist worden
uitgevoerd.
Ook voor andere activiteiten zoals lezingen en (co-)producties (bijvoorbeeld CD
opnames) is subsidie mogelijk.

Concerten op uitnodiging
In overleg met de uitvoerende partij(en) wordt het programma vastgesteld. Het
concert dient voor een substantieel deel uit composities van Maurice Pirenne te
bestaan. De stichting neemt de volgende kosten voor haar rekening:
-

-

Gebruik moet worden gemaakt van originele partituren, mits uitgegeven;
De partituren - indien niet in bezit van de uitvoerende(n) - zijn in eerste
instantie te leveren door de SMP en indien daar niet voorradig door hen te
bestellen bij de uitgever, waarbij de rekening naar de SMP gestuurd kan
worden;
Kosten uitnodigingen (door SMP te doen en te verzenden);
Kosten programma´s (door SMP te doen, materiaal aan te leveren door
uitvoerende(n);
Honorarium koor, solist(e)(n), instrumentalisten en dirigent in overleg vast te
stellen;
Huur ruimte in overleg te regelen;
Kosten pr in overleg;
Op alle uitingen wordt het logo van SMP vermeld.

Concerten op eigen initiatief
Maximaal één maal per jaar kan door een en dezelfde instantie of individu een
subsidieaanvraag worden gedaan voor hetzelfde werk. Tenminste drie maanden
voor de uitvoering van het concert dient een aanvraag te worden ingediend bij het
bestuur van SMP.

De aanvraag dient te zijn voorzien van:
- Een totaal programma van de uit te voeren werken, ook eventueel de werken
van andere componisten;
- Een cv van koor, dirigent en of solist(en) om een beeld van de kwaliteit te
kunnen vormen;
- De plaats van uitvoering en datum;
- Een gespecificeerde begroting waarin opgenomen eventueel kosten partituren
(zo nodig te bestellen bij de SMP en indien daar niet voorradig bij de uitgever),
honorarium koor inclusief dirigent, eventueel solist(en) en instrumentalisten,
kosten pr, de huur van de ruimte en de te verwachten baten uit entreegelden
en/of anderszins;
- Een inschatting van de te verwachten publieke belangstelling;
- In het programma(boekje) wordt het logo van SMP opgenomen.
De subsidie wordt vooraf toegezegd doch eerst betaald na uitvoering van het
concert.
Aan te schaffen partituren voor het werk van Maurice Pirenne worden volledig
vergoed. De maximale subsidie voor een concert bedraagt € 750 exclusief de
partituren. De exacte hoogte hangt af van complexiteit en tijdsduur van de werken.
Een volledige verantwoording van kosten, inclusief de bewijsstukken dient te worden
overlegd aan de penningmeester van SMP, binnen een maand na afloop van het
concert. Het bestuur van SMP krijgt een uitnodiging voor bijwoning van een
gesubsidieerd concert.
Aanvragen voor subsidie die binnenkomen voor concerten die al zijn geweest,
worden niet gehonoreerd.
Logo, cv Maurice Pirenne en eventuele andere informatie is te downloaden vanaf
deze site.
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