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Speelregels muziekpodium open grote kerk Apeldoorn 
 

 
 

1. De grote kerk in Apeldoorn biedt een open podium voor muzikale omlijsting 
tijdens de openstelling van de grote kerk op de zaterdag- en zondagmiddagen in 
juli en augustus, van 14 uur tot 16 uur. 
De kerk is zaterdags vanaf 11 uur geopend (ook voor publiek). Zondags is er ’s 
morgens een kerkdienst (aanvang 10 uur) waarna de kerk open blijft (ook voor 
publiek). Tijdens de openingsuren zal publiek in- en uit lopen. 

 
2. De muziek mag veelkleurig zijn. De muziek die ten gehore wordt gebracht, moet kwaliteit hebben.  
             De muziek en het optreden mag niet conflicteren met de christelijke en humanitaire doelstellingen van 

de grote kerk in Apeldoorn. 
 
3. Van het muziekpodium kan gebruik gemaakt worden door iedereen die met plezier muziek maakt! Ter 

beschikking staan de vleugel en het orgel. Naast (eigen) instrumentale inbreng kan ook een vocalist of 
koor optreden. Met name jongeren worden uitgenodigd gebruik te maken van het muziekpodium, 
zodat ervaring opgedaan kan worden met het musiceren voor publiek. 

 
4. Het musiceren tijdens de Open Kerk heeft niet het kenmerk van een  ‘concert’ 

waarbij (volledige) aandacht/stilte van het publiek wordt nagestreefd en er niet 
gelopen wordt. De doelstelling van de Open Kerk is hartelijk belangstellenden 
ontvangen en (indien gewenst) te woord staan. Bezoekers komen voor de 
tentoonstelling, het kerkgebouw, het branden van een kaarsje, luisteren naar 
muziek of een combinatie. Een balans kan gevonden worden in het 
onderverdelen van de 2 uur speeltijd in blokken van 20 minuten. In ieder blok 
wordt maximaal 15 minuten gemusiceerd. 

 
5. Aanmelden bij één van de hieronder aangegeven contactpersonen. De open 

kerk commissie zal iedere aanvraag beoordelen en beslist of een optreden 
ingepland kan worden. 

 
6. Deelname aan het muziekpodium is volstrekt onbezoldigd. Collectes mogen niet gehouden worden. 
 
7. Vooraankondigingen gebeuren in samenspraak met de open kerk commissie. 
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