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Overzicht / Doelstelling 

 

Stichting Here & Now blijft zich in 2019 inzetten voor initiatieven die improvisatie als 

interdisciplinair vakmanschap ontwikkelen en praktisch inzetten in artistieke en 

maatschappelijke context.  

 

We zijn ervan overtuigd dat improvisatie vaardigheden van grote maatschappelijke 

waarde zijn voor het aangaan van de uitdagingen van de 21e eeuw en dragen dit ook in 

2019 uit door projecten te initiëren en te ondersteunen die het artistieke vakmanschap 

van improvisatoren inzet in culturele projecten met zowel een maatschappelijke 

signatuur/urgentie als ook projecten waar discipline-overstijgend wordt samengewerkt. 

 

 

Projecten 2019 

 

Concreet steunt stichting Here & Now dit jaar twee grote projecten die zich nu in de 

aanvraagfase bevinden: 

 

 

Het Huis van Lied en Geluid  

(in samenwerking met het Flevohuis Amsterdam) 

 

Project periode juli 2019 t/m juni 2021 

 

Met Het Huis van Lied & Geluid stelt stichting Here&Now in samenwerking met het 

Flevohuis een langdurig project voor dat erop is gericht de persoonsgeoriënteerde, 

muzikale communicatie via de stem uit te werken in het Flevohuis als taal overstijgende 

wijze om met ouderen om te gaan. Improvisatie zangers worden ingezet voor het trainen 

van mantelzorgers en vrijwilligers om via de kijk op stem en zang een cultuuromslag 

binnen de instelling teweeg te brengen. Door subtiel luisteren en stemgebruik een 

vanzelfsprekend onderdeel te maken van de kleine, soms alledaagse, soms moeilijke 

momenten van interactie met de ouderen die verbaal moeilijk bereikbaar zijn doelt de 

persoonsgeoriënteerde en muzikale communicatiemethode op het positief beïnvloeden 

van de werk- en leefomgeving van alle betrokkenen.  
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Op macroniveau willen we de in de pilot getestte methodiek verder ontwikkelen en 

verfijnen om ook elders in de toekomst met het vak van de stem improvisatie een 

positieve bijdrage te leveren voor ouderen en hun verzorgende 

vrijwilligers/mantelzorgers. 

 

 

 

(Non)Corpus: God 

(in samenwerking met geloofsgemeenschappen in Amsterdam en Pakhuis de Zwijger) 

 

Projectperiode september t/m december 2019 

 

In 2019 start het meerjarige project (Non)Corpus, waarmee het vocal instant 

composition ensemble Genetic Choir tegenstellingen in de hoofden van zowel seculiere 

als religieuze Nederlanders wil ontknopen. Via het gezamenlijk met mensen van 

uiteenlopende achtergronden ontwerpen van interdisciplinaire en interactieve concerten 

waarin de stem als gemene deler van de menselijke ervaring centraal staat, wordt het 

publiek uitgedaagd door de bril van een andere culturele achtergrond te kijken/luisteren.  

Artistiek leider Thomas Johannsen werkt voor het eerste deel van de (Non)Corpus 

trilogie samen met de lichtontwerpers van de Theatermachine, gastmusici Ab Baars en 

Ilyas Nadjafi en als maatschappelijke partners: Pakhuis de Zwijger, de Dominicuskerk, 

de Fatih Moskee en de Blauwe Moskee in Amsterdam. 

Het concert wordt ontwikkeld via workshops, gesprekken en test-concerten die het 

artistieke team uitvoert in samenwerking met deze partners en waarbij mensen met 

seculiere, islamitische en christelijke achtergrond intensief worden betrokken. Doel is via 

de ervaring van muziek en de menselijke stem het gesprek te openen over de dingen die 

het verbaal/rationele overstijgen. Muziek is ongrijpbaar. Iedereen kent concert 

ervaringen die je optillen/betoveren en die met woorden niet te vatten zijn. Is er een 

uitwisseling mogelijk over deze ‘ongrijpbare ervaringen’, zonder dat we in hetzelfde (of 

überhaupt ergens in) hoeven te geloven? Hoe voer je dit gesprek, met respect voor 

elkaars verschillende achtergronden en levensovertuigingen?  

 

 

Overige activiteiten & vooruitzichten 

 

Het publieke aanbod van sessies rond stem, beweging, taal en improvisatie blijven 

doorgaan, als regelmatig aanbod in Amsterdam. Ook in Breda is een vraag naar 

workshops in de Genetic Choir methode ontstaan en er wordt gezocht naar vormen om 

daaraan tegemoet te komen. De workshops staan open voor iedereen om zich te 

bekwamen in laagdrempelige toepassingen van improvisatie principes. 

 

De stichting ondersteunt de plannen om met het project MESH (UK) contact te maken 

over een mogelijke samenwerking in Amsterdam, voor een project in de publieke ruimte 

in 2020 of 21. 

 

In mei 2019 nemen Petra Pieck en Thomas Johannsen deel aan het mede door stichting 

Here & Now geïnitieerde What IIIf? Festival in Gothenborg, Zweden.  

 

De plannen voor een nieuwe Amsterdamse editie van het What IIIF? festival zijn 

uitgesteld naar zomer 2021 om de inhoudelijke plannen en de fondsenwerving ervoor 

iets meer tijd te geven (was zomer 2020). 
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https://meshjournal.wixsite.com/mesh


Organisatie 

 

We werken toe naar een aanvraag voor tweejarige structurele subsidie vanuit de stad 

Amsterdam voor jonge culturele organisaties (subsidieperiode 2021/22, aanvraag 

deadline AFK vermoedelijk zomer 2020) 

 

 

Toevoeging in het kader van de ANBI aanvraag: 

 

Op 10 april 2019 heeft het bestuur een statutenwijziging doorgevoerd, waarmee de 

minimale bezetting van het bestuur op 3 leden is vastgelegd en een te besteden 

liquidatiesaldo bij een mogelijke opheffing van de stichting altijd aan een andere ANBI 

instelling zal worden overgedragen. Dit was noodzakelijk om aan de voorwaarden te 

voldoen van de voorgenomen ANBI aanvraag. 

 

Na de notariële wijziging bleek dat een detail nog steeds niet helemaal in lijn is met de 

voorwaarden:  

Onder hoofdstuk III, artikel 4.2 staat nu: 

- In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 

  

Dit moet worden:  

“In ontstane vacatures wordt uiterlijk binnen drie maanden voorzien.” 

 

In overleg met de afdeling ANBI van de belastingdienst is het volgende besloten om de 

aanvraag nu in te mogen dienen: 

 

Bij de volgende bestuursvergadering zal in de notulen worden vastgelegd dat  

 

- het genoemde artikel bij een eerstvolgende statutenwijziging wordt veranderd 

zodat de 3 maanden termijn in de statuten zal worden vastgelegd.  

- bij een toekomstige vacature hier al gevolg aan wordt gegeven:  

In het bestuursregelement van de stichting zal direct worden opgenomen dat bij 

een ontstane vacature voor een bestuurslid deze uiterlijk binnen 3 maanden zal 

worden vervuld.  

 

 

 

update geschreven door: Thomas Johannsen (directeur) 

 

voor akkoord voorgelegd aan het bestuur op 16 april 2019 

unaniem akkoord (email) door bestuursleden per 18 april 2019 

 

Petra Pieck 

Natanja den Boeft 

Chris Tonelli 

Erik van der Meulen 
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