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‘Een leven lang kunst’
Het Rosa Spier Huis is sinds de jaren zestig een unieke woon-, werk-, en leefgemeenschap in Laren waar oudere kunstenaars, artiesten en wetenschappers hun passie vol inspiratie tussen gelijkgestemden kunnen voortzetten. Want de drive
om te creëren is eindeloos, kunstenaars gaan niet met pensioen. Deze bewoners blijven tot op zeer hoge leeftijd actief, ook
wanneer verzorging en verpleging nodig is. Het Rosa Spier Huis biedt daarbij ondersteuning op maat.

Uniek in Nederland en Europa
Wat het Rosa Spier Huis uniek maakt in Nederland en Europa zijn de culturele voorzieningen. Er is een concert-/theaterzaal, bibliotheek,
expositieruimte en tuin. Ook is er een aantal kunstateliers en muziekstudio’s. Deze faciliteiten stellen de kunstenaars niet alleen in staat
hun passie te blijven uitoefenen, maar ook om de resultaten van hun werk met anderen te delen. Het huis is daarmee een inspirerende
ontmoetingsplaats en onderdeel van het cultureel erfgoed van Nederland. De belangstelling voor het huis is groot, zowel onder cultureel
geïnteresseerde ouderen, als jongeren. Er is al jaren een wachtlijst voor nieuwe bewoners.

Een nieuw Rosa Spier Huis
Het huidige pand is verouderd en kan niet meer aan de toenemende vraag voldoen. Daarom is besloten dat het Rosa Spier Huis in 2018
verhuist naar een nieuwe locatie in Laren. Er worden 80 senioren- en 46 zorgappartementen gerealiseerd, bijna een verdubbeling ten
opzichte van de 70 huidige appartementen. Een belangrijk onderdeel van de plannen is de realisatie van het cultuurgebouw met een concert-/theaterzaal, ateliers, muziekstudio’s, bibliotheek en expositieruimte. Deze voorzieningen stellen ons in staat om het culturele programma van voorstellingen, concerten, exposities, workshops en lezingen ook op de nieuwe locatie voort te zetten. Het cultuurgebouw,
met het bijzondere programma-aanbod, is er niet alleen voor bewoners, het heeft tevens een publieke functie voor externe bezoekers,
scholieren en studenten. Diverse samenwerkingen met (regionale) culturele- en zorginstellingen en (hoge)scholen vinden al plaats. En
dat wordt in het nieuwe gebouw alleen maar meer.

Uw steun
Uw steun aan onze plannen is van essentieel belang. Alleen met uw bijdrage en betrokkenheid kan het cultuurgebouw worden gerealiseerd. Waardoor het unieke karakter van het Rosa Spier Huis wordt behouden, en het bijzondere culturele programma kan worden
voortgezet.
Namens het bestuur Stichting Nieuw Rosa Spier Huis,
Rob Havenga
Erik van Ginkel
Annemieke Hammann
Karin Annaert
Betty Wassenaar

Het cultuurgebouw

In het cultuurgebouw komen naast de Anna Stibbe Concert- en
Theaterzaal diverse andere culturele ruimtes. Deze ruimtes staan
allemaal in dienst van het (samen) creëren, uitoefenen, inspireren
en ontmoeten. Bewoners en externe bezoekers komen er samen;
van jong tot oud, van professionals tot omwonenden.

Draag bij door naamgever te worden van een
van ruimtes in het cultuurgebouw

Met een bijdrage vanaf €100.000, verspreid over vijf jaar, wordt
u naamgever van één van de ruimtes. Indien gewenst bieden wij u
de volgende voordelen:
•

•

•

•

De hoofdentree van het cultuurgebouw is een passende ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers. De entree biedt
toegang tot de expositieruimte en het Grand Café.
De expositieruimte ademt kunst. Er worden zes tentoonstellingen per jaar georganiseerd met kunstwerken van bewoners
en gerenommeerde kunstenaars. Bewoners en vakmensen die
zitting nemen in de professionele tentoonstellingscommissie
bepalen het beleid. Bij iedere tentoonstelling vindt een feestelijke opening plaats.
In de ateliers kunnen bewoners die kunstenaar zijn van
beroep hun vak blijven uitoefenen. Er komen tien individuele
ateliers en één collectief atelier, waar kunstenaars in sociaal
verband kunnen werken. Ook worden er door professionals
en bewoners workshops georganiseerd voor externe bezoekers. Dichterbij de bron kan men niet komen.

•

De muziekstudio’s zijn er voor bewoners met een grote passie in de muziek. Er komen tien individuele muziekstudio’s en
één collectieve muziekstudio waar bewoners samen kunnen
musiceren. Ook worden er door professionals en bewoners
workshops georganiseerd voor externe bezoekers. De ruimtes
worden goed geïsoleerd.

•

De bibliotheek is een open en multifunctionele ruimte
waarin bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten. Men heeft
toegang tot de (kunst)boekencollectie van het Rosa Spier Huis
en er komt een leestafel met kranten en tijdschriften. Er vinden diverse activiteiten plaats zoals lezingen, voordrachten en
workshops.

•

Het Grand Café is dé culturele ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers vóór en ná het culturele programma waar
men onder het genot van een hapje en drankje kan napraten.
Het grand café krijgt een aangrenzend buitenterras met zicht
op de tuin.

•

•
•
•
•

•

De ruimte die dankzij uw bijdrage tot stand komt draagt uw
naam (of een door u op te geven naam) tot een eventuele verbouwing/verhuizing van het Rosa Spier Huis.
Naamsvermelding op het tableau d’honneur en vermelding op
de website als naamgever van de ruimte. Uiteraard is het ook
mogelijk om anoniem te schenken.
Recht op voorverkoop van kaarten voor de vaste programmering van voorstellingen en concerten.
Uitnodiging voor een speciale avond met een voorstelling of
een concert, georganiseerd voor alle donateurs.
Uitnodiging voor de feestelijke opening van het nieuwe Rosa
Spier Huis voor 2 personen.
Eenmalig gebruik van een locatie in het cultuurgebouw voor
een speciaal moment. Eventuele personeels- en cateringkosten
zijn niet inbegrepen.
Het boek ‘Een leven lang kunst’ over het Rosa Spier Huis.

Fiscale voordelen

Een gift aan de Stichting Nieuw Rosa Spier Huis is fiscaal aftrekbaar. Omdat het Rosa Spier Huis een culturele ANBI-status heeft,
kunt u bij een jaarlijkse donatie van €20.000 voor vijf jaar 125%*
in aftrek brengen van uw box 1 inkomen. Indien u in de hoogste
belastingschaal valt, betaalt u na deze fiscale aftrek slechts €8.950
netto per jaar. U kunt deze gift voor vijf jaar in een onderhandse
akte vastleggen: deze hebben wij voor u klaarliggen.
* Het percentage van 125% geldt in ieder geval tot 31-12-2017. Mocht deze
extra multiplier regel niet worden verlengd, dan is het percentage 100%.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om
ons te steunen?

Neemt u dan contact met mij op. Graag ga ik hierover persoonlijk
met u in gesprek.
K. (Karin) Annaert MBA,

Bestuurder Rosa Spier Huis
06 - 11956615
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