Zaantheater 4 en 5 mei comité Orkest Z Vermaning Wormerveer Agora Het Eiland Dynamica Molenwerf
Vluchtelingenwerk Nederland Arte Jans Zaan Primair De Groote Weiver Jeugd Cultuurfonds CBS
Het Baken Het Weefhuis De Tamarinde PET Zaanstad OBS De Kroosduiker ZS Alliance Bullekerk De
Overhaal Raaz Stichting De Muziekkamer Meedoen Zaanstad OBS Herman Gorter Dynamica Tjotterlaan
Gemeente Zaanstad Evangelische basisschool Schatrijk LabZ Jenaplanschool De Bijenkorf
Poelenburcht ICBS De Vuurvogel Artzaanstad BS Regenboog Zaans Museum CBS De Rank Zaanradio
Conservatorium van Amsterdam (Junior Jazz College) COV Zaanstad OBS De Gouw Noorderven De

FLUXUS
Wherelant Platform aan de Zaan De Watermolen Dimamed Gezondheidscentrum Dorpsakker OBS
JAARVERSLAG
De Dijk Educatieve dienst Concertgebouw Amsterdam Zaanse Kinderboekenmarkt Stichting Tengel
Ayundo Evenaar Hugo de Jong ICBS Octant De Werf Stichting Muziekhaven Islamitische Basisschool
2018
De Horizon Zaans Symfonie-orkest Jaap Zwart Kogerkerk Jisperkerk Stichting Monet Wijkteams
Bieb Jeugdteam De Hoeksteen Stichting Recital De Kernschool Muziekschool Robert Gerhard, Valls

Het Palet Saenparel De Korenaar Zaanse Beursvloer De Lindenboomschool CBS De Westerkim De Mei

Zaanse UITmarkt Komeet De Honig Fabriek Koraal RKBS De Golfbreker Meet the Mamas CBS Tamarinde
New Bees OBS De Delta Zaans Filmfestival Spirit De Gouw OBS et Buut De Rietvink Oceaan John

VERBINDING

Fillmore Odion Over de Brug/In ’t Veld Jongsma Opticiens Paus Joannes school Pionier Artis
Piramide Soundlab Princenhof RKBS Paus Joannes Rock the Kasbah RTV Zaanstreek De Pelikaan
Bewonersbieb Kleurrijk Senioren Vereniging Krommenie Zaanlands
Lyceum Shuann Chai OBS De Zoeker Stichting kerk Krommeniedijk Bureau
voor Durf Kleurenpracht Stichting Vier het Leven Theo Thijssen Tot Ziens
Unicef VJ Glitterende Eenhoorn Vrije School Zaanstreek Zuidhoek De Spiegel
Willibrordschool Ypma Zijdar Jan Schoen OBS De Voorzaan Zonnehoek

2018 is het jaar geworden van het
Cultuurcluster. Het cultuurhuis dat er zou
komen, maar toch niet door ging. Het heeft ons weer
eens doen beseffen hoe belangrijk verbinding is. Hoezeer
FluXus aanwezig wil zijn in de haarvaten van de samenleving:
op de scholen, in de wijken en in de harten van alle Zaankanters.
Dit jaar kwam het nieuwe beleidsplan tot stand waarin FluXus kiest voor
een rol als verbinder en ondersteuner. Onze missie: toegang tot cultuur voor
alle Zaankanters. Niet alleen voor degenen die de weg wel weten te vinden,
maar juist ook voor hen die ‘aan de kant’ staan. Dat kunnen we niet alleen,
en daarom verbinden we ons met het maatschappelijke veld, met zorginstellingen, met scholen, met amateurkunstverenigingen en met wijkteams.
Op de voorzijde van dit jaarverslag vind je praktisch alle partners waarmee wij in 2018 samenwerkten. Het laat zien dat we verbinding serieus
nemen. Ook elders in dit verslag vind je voorbeelden van
samenwerkingsprojecten met onze belangrijkste partners.
De cijfers laten zien dat we daarmee wederom meer
hebben weten te bereiken.
Otto Berg
Directeur FluXus

ONDERWIJS

Onderwijs en
cultuuronderwijs
In 2018 is door FluXus Onderwijs écht de stap gezet van
aanbod- naar vraaggestuurd werken met het onderwijs. Vanuit een
onafhankelijke positie adviseert FluXus alle scholen in Zaanstad hoe
zij hun cultuuronderwijs kunnen vormgeven. Door deskundigheidsbevordering van het team zijn zij beter in staat algemene onderwijsdoelen
op een school te verbinden aan cultuuronderwijs.
In co-creatie zijn meerdere projecten met scholen gestart. Bijvoorbeeld het
programma Dans-en-de-Taal; taalontwikkeling door te bewegen en het
Mini-Maak-Lab op school waardoor leerlingen vanuit een bepaalde techniek
en materiaal werken aan een probleemstelling.
Daarnaast zijn we op 15 scholen met de schoolteams en -directie
gestart met het ontwikkelen van visie op en beleid voor cultuuronderwijs, de samenwerking met de culturele omgeving en
de deskundigheid van de leerkrachten. Op bovenschools
niveau zijn we betrokken bij beleidvorming voor
cultuuronderwijs dat aansluit op de visie
van de besturen.

Activiteiten
(aantal leerlingen)

2017

2018

CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT

5.116

5.347

BREDE SCHOOL / PO

3.067

3.275

CULTUURMENU / PO

28.603 32.363
JONGERENEDUCATIE / VO

Samenwerkingen
SCHOLEN PO

65

SCHOLEN VO

6

2.818

2.760

ONDERWIJS

Interdisciplinair
werken
Het onderwijs vraagt steeds meer om
een integrale aanpak; niet meer in vakjes
en hokjes denken, maar een samenhangend
lesprogramma waarbinnen op verschillende
manieren aan kennis en vaardigheden rond
een bepaald onderwerp wordt gewerkt.
Dit vraagt van FluXus Onderwijs dus hetzelfde.
Deze perspectiefverandering past bij het nieuwe
karakter van FluXus Onderwijs en afgelopen jaar
hebben wij de samenwerking met ons netwerk
van cultuuraanbieders kunnen versterken.
Waar FluXus Onderwijs onafhankelijk en
cultuurbreed adviseert, kunnen cultuuraanbieders, zoals vakdocenten en
instellingen, zich verbinden aan scholen
en aan elkaar en samenwerken
binnen één project. Dit geeft
ruimte aan innovatie en
nieuw partnerschap.

Versterk wat er al is
Cultuurmenu en Brede School zijn basisvoorzieningen
in Zaanstad en worden beiden gecoördineerd door FluXus
Onderwijs. Tijdens de presentatie Cultuurmenu 2018-2019
zijn we gestart met een campagne waarin we promoten om
cultuuronderwijs op school vorm te geven vanuit een visie
op cultuuronderwijs.
Wij riepen op een rijke leeromgeving te creëren door eerder
genoemde programma’s aan elkaar te verbinden vanuit die visie.
Een voorstelling uit het Cultuurmenu kan prima worden
gecombineerd met het aanbod van een kunstvakdocent in de
Brede School rond hetzelfde thema.
Hoewel meerdere scholen zich reeds ontwikkelen tot een
Integraal Kindcentrum en een samenhangend lesprogramma
hoog op de agenda staat, is voor scholen de verbinding van
Cultuurmenu met Brede School nog niet vanzelfsprekend.
Door het indelen van het Cultuurmenu op schoolthema’s
en het advies van FluXus Onderwijs maakten we het
makkelijker voor de scholen en ondersteunden
we het van binnen- naar buitenschools leren.

VRIJE TIJD EN
AMATEURKUNST

Zaans Hout tot
Zaans Museum
Op uitnodiging van gemeente Zaanstad exposeerden
diverse docenten uit het FluXus-netwerk binnen de
openluchttentoonstelling Zaans Hout. Met deze tentoonstelling
toonde de gemeente op creatieve wijze de aantrekkelijkheid van de
nieuwe woonwijk met dezelfde naam.
De laatste tentoonstelling uit de reeks kwam van de mode- en textielcursisten en hun docent. Zij deden inspiratie op in het Zaans Museum en
maakten ontwerpen geïnspireerd op Zaanse klederdracht. Foto’s van de
ontworpen stukken waren te zien in tien speciaal ontworpen
Zaanse houten huisjes.

Zaanstormend
Een impuls geven aan de ontwikkeling van
jongeren en ze een professioneel podium bieden
om zichzelf te presenteren: dé doelen van
Zaanstormend, een project dat FluXus samen met
het Zaantheater realiseert.

De creaties zelf werden tijdens de amateurkunstmaand iktoon
geëxposeerd bij kunstcentrum Artzaanstad. Eén van de creaties
won bovendien de publieksprijs bij de Fashion Challenge in
het stadshart en werd daardoor tentoongesteld in het
Zaans Museum. Een bijzondere cirkel die de
verbindende kracht van inspiratie
laat zien.

Het Zaantheater levert de faciliteiten en technici, FluXus
stimuleert het talent en stelt de voorstelling samen. Doordat
FluXus stevig in het netwerk van amateurkunstenaars zit, weten
we de jonge parels te vinden. Daarnaast wordt de jeugd in heel
Zaanstad uitgenodigd om zich te melden met hun talent.

Bereik
2017

2018

NETWERKDOCENTEN

110

113

Ook verbinden we steeds vaker kunstvakdocenten van
verschillende disciplines met elkaar om samen aan een
act te werken. Kinderen maken zo kennis met elkaars
kunst, stappen verder uit hun comfortzone
en stijgen boven zichzelf uit.

EXTERNE HUURDERS
44
47
AANTAL LEERLINGEN

2.930

3.010

Presentaties

De kunst van
flamenco

2018
AANTAL MOMENTEN

FluXus stimuleert projecten waarbij verschillende
disciplines bij elkaar komen en verweven raken.
Helemaal als het initiatief vanuit het netwerk van docenten
komt. Eén van de gitaardocenten wilde de verschillende disciplines
van FluXus meenemen naar de wereld van flamenco.
Het leverde een pracht flamenco-project op met twee workshops
en een voorstelling van de artiesten John Fillmore (gitaar) en
Miryam La Lucha (dans). Een voorstelling waarin ook de cursisten
konden schitteren.

232

AANTAL DEELNEMERS

2.817

AANTAL BEZOEKERS

. 15.982

De initiatiefnemer: “Gitaar en dans zijn de eerste twee aspecten
waar je aan denkt bij flamenco maar ook de afdelingen
beeldende kunst en nieuwe media werken mee.” In de
eindvoorstelling waren bijvoorbeeld zelf ontworpen
kostuums te zien en de poster en VJ-presentatie waren van de jongeren van het
FluXus Productieteam.

FluXus toont
Voor amateurkunstmaand iktoon lag in 2018 de
focus op stimuleren, coproductie en verbinden. Tijdens
deze zevende editie werd nauw samengewerkt met de amateursector en sloot FluXus met iktoondeZaanstreek waar mogelijk aan bij
bestaande initiatieven.
De iktoon activiteiten werden ondersteund met aanvullende financiering, technische faciliteiten, geschikte locaties, productie van promotiemateriaal en bovenal
een gezamenlijke PR-campagne. Hiervoor werd onder andere samengewerkt met het
magazine UITdeZaanstreek en hun agenda. Amateurkunstenaars die opvielen, kregen
bovendien de mogelijkheid zich nogmaals te presenteren tijdens de UITmarkt.
Dit alles met een mooi resultaat: bijna 50 nauwe samenwerkingen en ruim 7.500 Zaanse
amateurkunstenaars die zichzelf toonden tijdens zo’n 150 activiteiten in juni 2018.
Iets wat minstens evenveel inspirerende ontmoetingen met Zaankanters opleverde.

VRIJE TIJD EN
AMATEURKUNST

ZORG & WELZIJN

Iedereen doet mee
Meedoen, jezelf uitdagen, je horizon
verkennen en samen met anderen plezier hebben,
is belangrijk voor iedere Zaankanter. Dit is echter
niet voor iedereen even makkelijk en binnen bereik.
Denk aan doelgroepen als ouderen, mensen met een
beperking en nieuwkomers.
FluXus wil zich – samen met haar netwerkdocenten – inzetten
om kunst en cultuur ook voor deze groepen bereikbaar te
maken en zo bij te dragen aan een betere samenleving in de
Zaanstreek. We zijn ervan overtuigd dat kunst en cultuur in brede
zin antwoord biedt op maatschappelijk en sociale vraagstukken.
Per 1 december 2018 is daarom de nieuwe programmalijn
Zorg & Welzijn opgezet. Mét eigen programmaleider. Hij legt
actief contact met onder andere instellingen, gemeente en
wijkteams en er lopen al heel veel gesprekken met organisaties
en mensen over plannen en samenwerking.
Met zorgorganisatie Odion organiseren we inmiddels
dagopvang voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij maakten een theatervoorstelling die liet zien
dat velen van hen over mogelijkheden beschikken
die niemand voor mogelijk had gehouden.

Podium de Flux

Flux op locatie

2017

2018

AANTAL EVENTS

In 2018 namen wij afscheid van de locatie
op de Zuiderkerkstraat. In december vernamen
wij dat Podium de Flux naar Hemkade 48 kon
verhuizen. Naast een vaste ‘uitvalsbasis’ heeft Podium
de Flux er voor gekozen om de mensen met haar muziekaanbod actief op te zoeken. Een aantal stijlen ontlenen zich
hier ook goed voor. De ‘luisterPop’ bands worden
bijvoorbeeld in nauwe samenwerking met het
Zaantheater geprogrammeerd.

90

106

AANTAL BEZOEKERS

12.801

In 2019 wordt dit verder uitgebouwd naar locaties als
North Sea Venue, Club Next (Level 2), De Vermaning,
Het Pand en De Groote Weiver. Vooral bij de
laatstgenoemde spreken we dan over shows
van harde bands veelal afkomstig uit
de directe regio.

13.200

Jubileum
In 2018 vierden Podium
de Flux en De Flux Popschool
hun 5-jarig jubileum met onder
andere een tentoonstelling
van de foto’s van haar
vrijwillige fotografen.

Educatie /
De Flux Popschool
AANTAL
EVENTS

AANTAL
AANTAL
DEELNEMERS BEZOEKERS

BAND COACHING,
DJ LESSEN
EN PRESENTATIES

120

110

840

MASTERCLASSES

3

90

90*

JAMSESSIES

9

275

275*

* deelnemers en bezoekers vallen hier samen

Haltpop
Podium de Flux heeft al enkele jaren een
samenwerking met stichting Haltpop. Hier is een
volwaardig partnerschap uit ontstaan. We denken
actief mee en participeren bij de samenstelling van
de programma’s.

Zaans (regio) talent
Podium de Flux en De Flux Popschool hebben haar
samenwerkingen met partners geïntensiveerd om Zaans
(regio) talent nog actiever te promoten. Doel: nieuw talent
stimuleren, verder ontwikkelen en door laten stromen naar
een groter circuit.
Dit resulteerde in 2018 in maandelijkse jamsessies, popschool bandpresentaties, zangschool presentaties en Zaanse ‘package’ programma’s.
Daarnaast organiseerden we samen met La Cantante de Songbird Sundays,
waar nieuw zangtalent wordt gemixt met gevestigde namen voor een
muzikale boost. Bovendien werd samen met muziekstudio Jottem en
gitarist Ruben Hoeke een nieuw Koningsdag-programma gerealiseerd
met alleen optredens van bands uit de directe omgeving.
Vanuit onze rol binnen NH Pop zijn wij actief betrokken bij
het nieuwe project ‘Op sleeptouw’, waarbij gevestigde
artiesten onbekende regio talent letterlijk op
sleeptouw nemen.

In verschillende fases werd naar het evenement van 2018
toegewerkt. Voorbeelden hiervan zijn de Haltpop bandcontest en het Haltpop winterfeest. De winnaar van de
contest voor bands uit de regio mocht het festival openen
en tijdens het winterfeest werden reeds de eerste
Early Bird tickets verkocht.
Bijna alle vrijwillige medewerkers van De Flux werkten
mee aan de opbouw, productie en realisatie van het
Haltpop-festival en er zijn gezamenlijk publiciteitscampagnes bedacht. Voor 2019 heeft Haltpop
een nieuw festivalterrein gekozen met als
ambitie het festival de aankomende
jaren te laten groeien.

Waardering
Twee nominaties in 2018 voor
De Flux: een nominatie voor ‘Beste
Podium van Nederland’ en een nominatie voor ‘Beste Programmeur’ voor coördinator Vincent Kruger. Nog trotser zijn wij
op de wijkwaardering van ‘Zaankanters voor
Elkaar’ voor ons vrijwilligersbeleid.
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