Terugblik JekerKlassiek 2020
Ook voor stichting JekerKlassiek was 2020 een bewogen jaar. Waar het bestuur vol goede moed het
jaar begon met het vooruitzicht van een festival op 7 juni, verdeeld over 8 locaties en met een sterke
bezetting vanuit de philharmonie zuidnederland, gooide corona ook bij JekerKlassiek roet in het eten.
Alle plannen voor 7 juni hebben we in de ijskast moeten zetten als gevolg van de corona-maatregelen
en de lockdown. Het was eenvoudigweg niet mogelijk om veilig binnen de richtlijnen een festival te
organiseren zoals we dat de afgelopen jaren hebben gedaan: gratis toegankelijk, in publieke en private
ruimten en voor een divers publiek dat zich gemakkelijk en vrij van het ene naar het andere concert
kon bewegen.
Toch hebben we een manier gevonden om JekerKlassiek als mini-editie te laten plaatsvinden. Het
festival werd verplaatst naar 27 september en beperkt tot één locatie: de verborgen binnentuin van het
Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) aan de Sint Pieterstraat 7. Een mooie nieuwe locatie,
waar echter het weer spelbreker was er met JekerKlassiek moest worden uitgeweken naar de Waalse
Kerk, eveneens aan de Sint Pieterstraat. Geen mindere locatie, wel overdekt en minstens even
sfeervol! In de loop van de middag hebben in een corona-veilige setting per keer 40 bezoekers kunnen
genieten van beurtelings drie uitvoeringen van een strijkersensemble en een trombonetrio, beiden van
philharmonie zuidnederland.
Tenslotte wilden we ook de 250e geboortedag van Ludwig von Beethoven niet ongemerkt voorbij
laten gaan: er werden plannen gemaakt om op 13 december een van zijn strijkkwartetten uit te voeren.
Vanwege de voortdurende lockdown hebben we ook die uitvoering niet laten doorgaan.
We zijn als bestuur van stichting JekerKlassiek blij dat we in september 2020 toch ruim 250
bezoekers mochten ontvangen en kijken we uit naar september 2021, wanneer we hopen om iedereen
weer op onze vertrouwde manier in het Jekerkwartier van klassieke muziek te laten genieten.

