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Samenvatting

In het tweede jaar van zijn bestaan ervoer stichting Here & Now een explosie aan activiteiten.

De stichting droeg haar doelstellingen uit door het ondersteunen van diverse projecten en ambities, 

georganiseerd rond het Genetic Choir en de Carpet Sessions Amsterdam. 

Voor de uitvoering van haar activiteiten wist de stichting in 2016 een totaal van 90.143,- Euro te 

werven bij private en publieke fondsen, bestemd voor projecten in 2016 en 2017. 

Hieronder een overzicht van de uitgevoerde projecten en activiteiten.

Genetic Choir

Performances

Het Genetic Choir verzorgde 15 improvisatie optredens in 2016, zowel in Nederland als ook in 

Japan. De optredens waren ook dit jaar van grote diversiteit in inhoud en context. Voor een 

overzicht van alle optredens verwijs ik naar het concert archief op het Genetic Choir blog: 

https://geneticchoir.wordpress.com/whatis/concert-archive/

Workshops

20 workshops voor zijn door het Genetic Choir verzorgd, waarvan een nieuw initiatief: de kinder 

workshops – VoiceLab 4 kids – in Amsterdam Oost, als onderdeel van de paraplu Eester Imps. 

Onder de 20 workshops waren 9 lange workshops voor volwassenen (weekenden of one-day 

workshops), en 11 korte workshops voor kinderen. Het workshop archief met alle workshops van 

2016 staat hier: https://geneticchoir.wordpress.com/workshop-archive/

Voor het gedeelte dat het Genetic Choir werkt met niet-professionals in workshops, sessies en 

concerten ontving de stichting in 2016 een Waarderingssubsidie van 1510,- euro van het 

Amsterdams Fonds voor de Kunst. 

Carpet Sessions

In de door improvisatie-professionals gedragen Carpet Sessions Amsterdam, waar het Genetic Choir

als oprichter aan meedoet, werden in 2016 vanuit interdisciplinair oogpunt thema’s behandeld als 

clowning, language and movement, high energy/low energy expression, instant poetry en de vraag 

naar het bij elkaar brengen van kennis over improvisatie via een gedeelde online kennisdatabank.



Deze laatste vraag stond ook centraal in de voorbereidingen van het eerste International 

Interdisciplinary Improvisation Festival (IIIF beta 0.1) dat georganiseerd zal worden door het 

Genetic Choir en het platform, samen met Instant Pudding, Parijs en Dansverk/Faculty of Fine and 

Applied Art, Gothenborg. De eerste oprichtings editie van het het festival zal plaatsvinden in maart 

2017. 

Op www.instantcomposition.com staan alle sessies beschreven.

Grote projecten

Vier grotere projecten verdienen aparte vermelding:

Huis van Lied en Geluid – pilot

Voor de pilot van het project Huis van Lied en Geluid heeft de stichting in totaal 24.000,- toegekend

gekregen van Prins Bernhard Cultuurfonds, RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo en de ‘Jij maakt 

het mee’ regeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

De pilot werd uitgevoerd in samenwerking met het Sarphatihuis in Amsterdam en zowel de 

bewoners als het personeel gaven blijk van hun grote inhoudelijke waardering voor het project. Het 

traject leverde het artistieke en organisatorische team van het Genetic Choir veel waardevolle 

inzichten op om het vervolg in te zetten: een project van een jaar, met een reguliere aanwezigheid 

van Genetic Choir zangers in een verzorgingstehuis. 

Aangezien het Sarphatihuis zelf aangaf wat betreft werkdrukte van de organisatie in een lastig 

pakket te zitten op dit moment is er naar een ander huis gezocht voor de voortzetting van het 

project. We hebben een nieuwe partner gevonden in het Flevohuis en de Open Hof, beie onderdeel 

van Zorgroep Amsterdam Oost. De eerste gesprekken en test-bezoeken van zangers aan diverse 

afdelingen zijn geschied en het Flevohuis steunt van harte de projectaanvraag van de stichting voor 

een langdurige samenwerking in 2019.

Japan tour

Het Genetic Choir was uitgenodigd om als de internationale festival gast 2016 deel te nemen aan 

het Creative Music Festival in Hiroshima (CMF) en in het kader hiervan de centrale workshops en 

concerten te geven. Artistiek leider Thomas Johannsen nam daarnaast zitting in een 

panel/podiumdiscussie over Future Choirs.

Daarnaast ontstond een bijzonder samenwerking met Bunraku Ensemble Mokugu-sha, die het 

Genetic Choir op een tour door het bergachtige Tokushima leidde. Het koor creëerde een nieuwe 

vocale soundtrack bij het stuk ‘Born on this planet’. Het Nederlandse tijdschrijft ‘Wereld van het 

Poppenspel wijde een lang artikel aan deze bijzonder Nederlands-Japanse samenwerking.

Voor deze tour kende het Fonds Podiumkunsten een reissubsidie van € 7.500,- toe.



Church Songs for the 21st Century – concert 2016

Het tweede concert in de Obrechtkerk onder de noemer ‘Church Songs for the 21st Century’ werd 

dit jaar een samenwerking met de Van der Leeuwstichting, en ook dit jaar een groot succes. Er werd

naast het avondconcert in de middag een symposium georganiseerd met workshops en lezingen 

over improvisatie / maatschappij / kerk(muziek). De samenwerking van het koor met gastmusici uit 

diverse culturen was intensiever vormgegeven dan vorig jaar, wat vooral inhoudelijk heel 

bevredigend was. 

De plannen voor het concert 2017 liggen al in de pijplijn en de Van der Leeuwstichting wil graag 

weer samen met stichting Here and Now de schouders eronder zetten.

Het concert is bekostigt uit eigen inkomsten (ticketverkoop aan de deur) en bijdragen van de Van 

der Leeuwstichting, de Haëllastichting en een crowdfundingactie. Het totaal uit 

crowdfunding/donaties bedroeg 1.432,-, de twee stichtingen droegen samen 4.133,- bij, voor een 

totaal aan externe inkomsten van 5.565,- euro.

Loop-Copy-Mutate

Het Loop-Copy-Mutate project kende een inhoudelijk succesvolle pilot in 2015 en vervolgens een 

niet eenvoudige zoektocht naar subsidie om het vervolgproject van de grond te krijgen. Reden was 

de complexiteit van de ambitie, op zowel technologisch (software / app-ontwikkeling) als artistiek 

vlak (de interactieve concerten). Na een vroege, hoopvolle toekenning van 18.000,- euro door 

Fonds21 volgde een langer traject van hernieuwde aanvragen bij het Stimuleringsfonds 

Kunst&Cultuur, dat geïnteresseerd was maar telkens niet volledig overtuigd van onze aanvragen. 

Uiteindelijk is gekozen om het project zodanig aan te passen dat technologie-ontwikkeling een veel 

kleinere rol zou spelen in deze fase van het project, waardoor we de bijdrage van het 

Stimuleringsfonds niet meer nodig hadden om het project in gang te zetten. 

Afgezien van dit kijken we nu terug op een succesvolle fondsenwerving. Fonds21, Amsterdams 

Fonds voor de Kunst, Prins Bernhard Cultuurfonds en VSB fonds hebben samen een totaalbedrag 

van 53.500,- euro voor het project bereid gesteld. Loop-Copy-Mutate: Music from People and 
Places is nu, met acht geplande concerten in 2016/2017, met veel belofte van start gegaan!  

Voor meer informatie over al deze projecten, zie www.genetic-choir.org

Thomas Johannsen (directeur)
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