Stichting Summmertime,
secretariaat: Duivenakkerstraat 19, 6591 AW GENNEP

Inhoudelijk jaarverslag Summmertime 2019
Stichting Summmertime Gennep heeft met veel plezier in 2019 de twaalfde editie van het
Summmertimefestival georganiseerd. In dit verslag lichten we het programma toe en gaan we in op
enkele veranderingen.

Programma 2019
In 2019 hebben we als Summmertime een programma georganiseerd, waarbij we ook samengewerkt
hebben met andere organisaties.
De Zonnebloem Ottersum e.o. bestond dit jaar 50 jaar. In het kader daarvan heeft Summertime
samen met de Zonnebloem op 31 maart een goodwillconcert in Pica Mare georganiseerd van de
Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso. Vele vrijwilligers van de Zonnebloem en andere
belangstellenden genoten van dit prachtige concert.
Summmertime heeft op 5 mei deelgenomen aan de Mai und Brunnentag in Goch. Hierbij werd
gebruik gemaakt van de contacten van de Stichting Gennep-Niers-Goch. Dit evenement werd door
allen als positief geëvalueerd.
Het zomerprogramma van Summertime omvatte 10 zaterdagmiddagen van 14.00 tot 17.30 uur en
acht avonden waarvan er zes door de horeca aan De Markt georganiseerd werden. Het was een
gevarieerd programma met muziek, dans, theater, kunst en andere activiteiten. Een overzicht van
data, thema’s en activiteiten vind u op de volgende pagina.
Uit evaluatie van het zomerprogramma blijkt dat het Kunstfestival met 32 exposanten een bijzondere
activiteit is die in hoge mate wordt gewaardeerd door kunstenaars en bezoekers. Sommigen kwamen
van ver. Ook de programmering van de muziekdagen oogstten lof en goede bezoekersaantallen,
hoewel er ook een enkele leerpunten waren. Dit jaar waren er een aantal zaterdagmiddagen met
hoge temperaturen en een regenachtige middag tijdens Gennep Pruuft wat de opkomst van het
publiek en de sfeer beïnvloedde.
In 2019 kregen we in het voorjaar te maken met een aankondiging vanuit de gemeente Gennep over
de verplichting om in het kader van PR gebruik te maken van posterboxen en digitale LED schermen
van het bedrijf Jordans. In afstemming met de gemeente is er een tussenoplossing gekomen in
afwachting van nadere beleidsafspraken die in de loop van 2019 vastgesteld zijn.
De organisatie van Summertime werd in 2019 geconfronteerd met een ingediend bezwaar door
omwonenden van De Markt tegen de verstrekte vergunning. In het kader daarvan werden door de
gemeente geluidsmetingen verricht, waarna we de laatste zaterdagen te maken kregen met
geluidsvoorschriften. We merkten dat deze nieuwe richtlijnen een negatief effect hebben op de
organisatie van ons evenement en zijn nog in afwachting van nadere voorschriften binnen het
nieuwe evenementenbeleid in 2020.
Op 14 en 15 december heeft Summmertime wederom een gezellige Kerstmarkt georganiseerd
waarbij er een muziekprogramma in de Hervormde Kerk was.
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Programma 2019
datum

thema

5-mei

Mai- und Brunnentag

22-jun

Kunstfestival

29-jun

6-jul

20-jul

Brexit

10-aug

17-aug

24-aug

Goldies
Get Around Boys Swertz
14.00 - 17.30 uur

Trio C tot de Derde

14.00 -17.30 uur

Straatband Op De Vlucht

14.00 - 17.30 uur

Pan Magic (Paula Huizinga)

14.00 - 17.30 uur

Molukse kindergroep zang en dans

14.00 - 17.30 uur

Koma Dilwar

14.00 - 17.30 uur

Frank van Wely percussie

14.00 - 17.30 uur

Haytham Safia

20.00 - 24.00 uur

Familiair

14.00 - 17.30 uur

Smartlappen

20.00 - 24.00 uur

Moonlights

14.00 -17.30 uur

Jazz im Glueck

14.00 - 17.30 uur

Circle J

20.00 - 24.00 uur

FACEtoFACE

14.00 - 17.30 uur

Trio I Fratelli Indaco

20.00 - 24.00 uur

Zwoel

14.00 - 17.30 uur

Let's Go Banana's

14.00 - 17.30 uuur

Saxotones

20.00 - 24.00 uur

Two Stools

14.00 - 17.30 uur

Rafter

20.00 - 24.00 uur

Music on Demand

15.30 - 19.00 uur

Prat op Platband / Like Cross Roads

19.30 - 24.00 uur

Domu Brothers

14.00 - 17.30 uur

Cash on Delivery

20.00 - 21.00 uur

Ray Romein

20.00- 24.00 uur

Straf

Van Eigen Bojjum

Duitse Dag

3-aug

artiesten

Wereldmuziekdag

13-jul

27-jul

tijdstip

Italiaanse Dag

Blues in Nierstown

Jaren '50-'60

Gennep Pruuft

Finishing Touch

pagina 2

Stichting Summmertime,
secretariaat: Duivenakkerstraat 19, 6591 AW GENNEP

Bestuurlijk
Het bestuur bestond eind 2019 uit de volgende personen:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden:
Adviseur:

Arnold Jansen
Ella Lucassen
Michiel Ponjee
Marian Leideritz en Theo Roosenboom
Mat Knapen

In februari 2019 namen we afscheid van onze voormalige vice-voorzitter Henk Schepers.
In september 2019 gaf Ernst Lamers aan zijn bestuurslidmaatschap te willen beëindigen. Gelukkig
blijft hij zijn muzikale en organisatorische knowhow inzetten in de programma-commissie. Bij de start
van 2020 is het bestuur opnieuw op sterkte gebracht met twee nieuwe actieve bestuursleden,
namelijk Toos Pingen en Frank Smits.
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