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Stichting Salon de Arte Carmen Sylva: Roemeens Cultureel Centrum Nederland 
ANBI RSIN: 857540907 

 

 

 

Verslag activiteiten periode 2020-2021  
 

Algemeen 
 

Stichting Salon de Arte Carmen Sylva: Roemeens Cultureel Centrum Nederland is de opvolger van de in 

2014 opgerichte Salon de Arte Carmen Sylva, die opgericht werd met als doel de rijke en veelzijdige 

Roemeense kunst en cultuur meer bekendheid in Nederland te geven. Een en ander door het organiseren 

van kleinschalige culturele activiteiten zoals literaire bijeenkomsten, kleine concerten, filmavonden, 

exposities e.a. waar Roemeense en ook Nederlandse kunstenaars hun creativiteit en ideeën met het 

publiek kunnen delen.  

Om de activiteiten, die vanaf het begin op veel belangstelling konden rekenen verder te kunnen 

ontwikkelen en de continuïteit te waarborgen is in 2017 de stichting opgericht. De stichting voert haar 

activiteiten onder de Logo: Carmen Sylva Foundation – Romanian Cultural Centre Rotterdam (RCCR) de 

vestgingsplaats van de stichting.  

 

 

Activiteiten 2020 -2021  

 

2020 en 2021 zijn in alle opzichte twee moeilijke jaren geweest die in het teken van de pandemie 

hebben gestaan. De Corona epidemie en de matregelen die getroffen werden, hebben een 

enorme impact op de gehele maatschappij gehad en dat geldt in grote mate ook voor de 

culturele sector.   Door de restricties om de verspreiding van de epidemie te voorkomen werden 

alle culturele activiteiten afgelast en moest een en ander, zo mogelijk en met veel improvisatie 

naar Online verplaatst worden  

 

Ook onze stichting heeft haar activiteiten tot een minimum ingeperkt en heeft enkele activiteiten 

Online georganiseerd.  

 

Daar de viering van zeven jaar bestaan vanaf de start van de culturele activiteiten in 2021 niet 

gevierd kon worden is om deze mijlpaal vast te leggen een mooie video met de Highlights van de 

afgelopen zeven jaar gemaakt en via de Sociale Media verspreid.  

 

Hierbij een overzicht van de activiteiten van 2020-2021 
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Activiteiten 2020 
Muziek  

19 Januari  Reünie deelnemers Enescu reis 2019 – met een korte video en veel  

   foto’s. De deelnemers aan het Enescu festival 2019 zijn op een zondagmiddag 

   bij elkaar gekomen om elkaar weer te ontmoeten en de ervaringen aan het 

   mooie muziekfestival en rondreis op te halen.  

Literatuur 

2 Juli   Boek presentatie “De Harte vrouw” van Iulian Ciocan en 

   Presentatie over Moldavië: Jan Willem Bos    

   Georganiseerd i.s.m. Pegasus Uitgeverij en Boekhandel   

   Dominicuskerk Amsterdam  

 

Activiteiten 2021 
Literatuur 

4 Maart   Online bijeenkomst -  Literaire Salon:  

   Mira Feticu - Boek Liefdesverklaring aan de Nederlandse taal 

   In gesprek met Oriana van de Sande  

16 Mei    Online bijeenkomst -  Literaire Salon:  

   Boek: Eugen Ionesco – De Solitaire  

   Mira Feticu in gesprek met Jeanne Holierhoek, vertaler van het boek.  

Muziek 

Augustus   Promotie via Social Media en netwerk van het Enescu festival 2021 - 25ste editie 

   Door de pandemie is de geplande 5de Enescureis niet doorgegaan.  

Video    7-year anniversary.    

 

Social Media   4 mnd. samenwerking met een tekstschrijver om de publicaties via de media te 

   verbeteren teneinde de bekendheid van de stichting en haar activiteiten te 

   vergroten.  

 

Promotie: Voor promotie is gebruik gemaakt van directe mailing eigen netwerk, Facebookpagina, 

Website, Instagram en de posting van de evenementen door derden. 

Locaties De bijeenkomsten zijn gehouden bij vrienden van de stichting en Online.  

Financiën  

Uitgaven: Door de geringe activiteiten zijn, behalve voor het Mediaproject geringe kosten gemaakt.  

De inkomsten zijn opgebouwd uit: donaties en enkele bijdragen deelnemers.   

Bestuur 

Het bestuur van de stichting is gevormd door: Andrea Teunissen-Oprea, Gerda Mulder en Maria Rus 

Bojan. De bestuursleden zetten zich in op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding.  

 

 

Aan de programma’s in 2021 - 2021 hebben bijgedragen:  

 

Literaire Salon en  Mira Feticu, Jan Willem Bos, Pegasus Uitgeverij 

Film en Social Media   Corina Burlacu,  

Tentoonstelling   In voorbereiding 2022, MBT Art Agency - Maria Rus Bojan 

Ondersteuning    Vrijwilligers HES Rotterdam 

  

 

 

 

Rotterdam, December 2021.  

************************************************************************************************** 

https://www.facebook.com/Pegasus-Uitgeverij-en-Boekhandel-449749925135019/
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Impressie:  
 

 
 

 
 

From Amsterdam and Rotterdam to Bucharest with love at the George Enescu festival 25th 

 


