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WAT IS FLUXUS?
MUZIEK / THEATER / BEELDENDE KUNST / CONCERTEN / DIGITALE MEDIA /
INSPIRATIELEZINGEN / MUSICAL / MASTERCLASSES / ZANG / EXPOSITIES /
SCHRIJVEN / DANS / FOTOGRAFIE / OPTREDENS / POP / VOLKSUNIVERSITEIT
Onze overtuiging

Creativiteit, het vermogen oplossingen te zoeken en vorm te geven aan je eigen
leven, is een onmisbare verrijking voor iedereen.

Onze passie

Wij willen iedereen in Zaanstad de mogelijkheid bieden zich cultureel en creatief
te ontwikkelen en actief deel te nemen aan cultuur en de samenleving.

PODIUM DE FLUX
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CURSUSSEN

PROJECTEN
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ONDERWIJS

VOLKSUNIVERSITEIT
ZAANSTREEK (VUZ)
In 2016 van start gegaan
met eigen website en eerste
aanbod van ruim 30 cursussen: www.vuzaanstreek.nl.
De VUZ is een initiatief van
FluXus en de Bieb voor de
Zaanstreek.
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CURSUSSEN
Cursussen in de vrije tijd worden gegeven door zelfstandige ondernemende docenten. Zij zijn
als netwerkpartner aan FluXus verbonden. In 2016 is er een begin gemaakt om het gezamenlijke
netwerk van FluXus en de docenten te versterken.
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Locatie
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aantal lokalen

15.800

16.080

14.642

17

Hof van Zaenden Zaandam

1.700

3.110

3.351

3

Klaas Katerstraat Zaandam

2.590

2.920

2.490

8

Westzijde Zaandam

Zuiderkerkstraat Zaandam
Kervelstraat Krommenie

250

580

550

1

3.300

3.220

3.114

6

Netwerkdocenten Muziek
Netwerkdocenten Theater en Dans
Netwerkdocenten Beeldende kunsten en Digitale media
Externe huurders en partners
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Om het culturele aanbod te verrijken en
talent te stimuleren organiseert FluXus
zogenaamde PLUS-activiteiten. Denk aan het
productieteam met creatieve jongeren die
animaties, illustraties en ontwerpen maken.
Maar ook aan exposities, multidisciplinaire
producties en lezingen over kunst, muziek,
theater en literatuur.

Cursisten beeldende kunsten en digitale
media kunnen hun werk laten zien met
exposities en tijdens Open Dagen. Grote en
kleine dansers staan te schitteren tijdens de
FluXus Dansdagen. Musicals die docenten
samen met de cursisten maken worden
regelmatig opgevoerd. Er zijn open podia,
concerten, concoursen en jamsessies voor
muziekleerlingen.

ONDERWIJS
Alle basisscholen participeren in het Cultuurmenu.
Uit een breed aanbod van kunst- en erfgoedactiviteiten en voorstellingen, kiezen scholen
jaarlijks hun eigen pakket. Het aanbod hiervoor
komt van lokale cultuur- en erfgoedinstellingen,
kunstenaars en landelijke aanbieders.
FluXus voert een divers en uitgebreid aanbod
brede-school cursussen uit op de basisscholen,
verzorgd door een groot aantal kunstenaardocenten. In Oostzaan en Wormerland is FluXus
cultuureducatiepartner voor de basisscholen.
In het Voortgezet Onderwijs voert FluXus
uiteenlopende contractactiviteiten uit op basis van
de vraag van de scholen.
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Cultuuronderwijs

Op 44 van de 65 Zaanse basisscholen werkt
FluXus aan de verbetering en verankering van de
kunstvakken. Naast de eigen subsidie en bijdragen
van het onderwijs, maakt FluXus gebruik van
fondsen, zoals de regelingen ‘Cultuureducatie met
Kwaliteit’ (CMK) en Impuls Muziekonderwijs.
De CMK-regeling wordt voortgezet in de periode
2017-2020. De subsidieaanvraag van FluXus
is opnieuw gehonoreerd, waardoor FluXus
haar plannen met de scholen kan vervolgen en
uitbreiden. Momenteel maken 17 scholen gebruik
van de regeling Impuls Muziekonderwijs; op deze
scholen voert FluXus structureel muziekonderwijs
in, volgens de werkwijze ‘Muziek Maakt School’.

Muziek Maakt School
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PODIUM DE FLUX
Grote namen op een klein podium

Het intieme karakter van Podium
de Flux wordt door zowel bezoeker als artiest gewaardeerd. Juist
het kleine podium is de kracht
van de Flux. In 2016 was het programma divers; grote en kleine
namen stonden in Zaandam te
schitteren.

Een onderdeel van
Podium de Flux is de Flux
Popschool. De popschool
organiseert onder andere
masterclasses met
virtuoze, toonaangevende
musici. De artiest vertelt
over zijn vak en wordt
geïnterviewd door het
publiek. In 2016 was dat
o.a. saxofonist Benjamin
Herman. De Flux
Popschool kreeg in 2016
een eigen website:
www.defluxpopschool.nl.

PODIUM DE FLUX

Aantal events

117

Aantal bezoekers totaal

12.739

EDUCATIE / DE FLUX POPSCHOOL
Activiteit
Band coaching popschool
Masterclass popschool
Jamsessies
Rabo Talent Scout

In 2016 organiseerde Podium
de Flux voor jongeren de Rabo
Talent Scout. Schoolbands, dance
crews, zangers en zangeressen
konden hun kunsten vertonen in
het Zaantheater.
fotografie Quentin Rademaker

Jongeren theaterfestival
en Zaanstormend
Schoolprojecten
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In de zomermaanden organiseert de Flux buitenconcerten onder de titel ‘Flux
op locatie’ en werkt samen
met enkele Zaanse festivals.
Op het toekomstige terrein
van het Cultuurhuis zongen
1500 fans uit volle borst mee
met de succesvolle rapgroep
‘Broederliefde’.

PROJECTEN
Bij een cursus hoort niet alleen hard studeren maar natuurlijk ook optreden of exposeren. Met
haar leerlingen treedt FluXus naar buiten in kleine en grotere presentaties en voorstellingen.
FluXus ondersteunt en neemt zelf initiatieven tot culturele evenementen of werkt hierin samen.
Op deze wijze komen veel inwoners van Zaanstad op een laagdrempelige wijze in contact met
cultuur.
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De bezoekers van de Zaanse
Kinderboekenmarkt genoten
ook in 2016 van workshops,
presentaties en optredens
van jonge muziek- en danscursisten van FluXus.

foto Quentin Rademaker

Tijdens de Zaansafari’s van
festival IFIKZ ontdekten bezoekers met een vaartocht
de geheimen van de Zaanse
maakindustrie. Eén van de
voorstellingen onderweg
was een mini-variant van de
FluXus-musical De Saense
Chocoladefabriek.

In samenwerking met het
Zaantheater organiseerde
FluXus Zaanstormend; een
gratis toegankelijke avond vol
spetterende optredens van
maar liefst 129 Zaanse talenten. FluXus en het Zaantheater hebben de jonge artiesten
hiernaartoe begeleid.

Iktoon, de opvolger van de
Week van de Amateurkunst,
is het grootste culturele
amateurkunst-evenement
van ons land. Met ‘iktoon
de Zaanstreek’ organiseert
FluXus optredens en exposities voor creatieve Zaankanters.

De grote FluXus expositie
ANNO 2016 was wederom in
Het Weefhuis in Zaandijk te
bekijken. Tijdens de expositie
konden bezoekers genieten
van schilderijen, keramiek en
grafisch werk van cursisten.
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Samen met het Zaantheater
en het Zaans Museum produceerde FluXus de muziektheatervoorstelling ‘ELIF, een
Bruynzeelverhaal’; over de
liefde tussen een Turks meisje
en een Nederlandse jongen in
de historische setting van de
eerste generatie gastarbeiders bij Bruynzeel in 1965.
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