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Samenvatting 

Stichting Here & Now heeft in 2017 diverse projecten en activiteiten ontplooid rond haar 

vlaggenschip het Genetic Choir. Deze kwamen deels tot stand vanuit eigen initiatief en ambities en 

deels op uitnodiging van derden. Voor de uitvoering van haar activiteiten in 2017 heeft de stichting 

in 2016 al succesvol fondsen geworven bij private en publieke fondsen (zie jaarverslag 2016). 

Inkomsten in 2017 kwamen voornamelijk uit uitkoopsommen en workshop inkomsten, naast 

aanvullende subsidie van de stad Leeuwarden voor een ruimere uitvoering van Loop-Copy-Mutate 

aktiviteiten aldaar. 

De opbrengsten van de stichting  bedroegen dit jaar 70.000 euro. Het resultaat was volgens 

jaarrekening ronde 2600 euro in de min, wat echter wordt opgevangen door een 

bestemmingsreserve uit 2016 van 3500 euro. Zie verder het financiele jaarverslag van artlupa.

Door de vele, deels parallel lopende, projecten ging het Genetic Choir organisatorisch ook steeds 

meer werken d.m.v./m.b.v. zwerm-intelligentie, welke tot dan toe vooral tot haar artistieke 

uitgangspunten behoorde. We konden meer projecten doen, en ook sneller en efficiënter. 

Deze vertaling van de manier van werken binnen het kunstzinnige gebied naar het praktisch-

organisatorische bleek het ensemble erg ten goede te komen, zo goed zelfs dat het een speerpunt 

voor 2018 en 2019 is geworden om deze manier van werken verder te ontwikkelen en te 

verankeren. 

Hieronder een overzicht van de uitgevoerde projecten en activiteiten.

Performances

Het Genetic Choir verzorgde 11 improvisatie optredens en 6 overige openbare events, op diverse 

plaatsen in Nederland. Dit gebeurde in uiteenlopende contexten en in samenwerking met 

verschillende organisaties, zoals de van der Leeuwstichting en Kunstbiënnale Oosterhout, Media 

Art Festival en Freeze Festival Leeuwarden, het Bimhuis en de Noord-Zuidlijn. Daarnaast werkten 

we samen met uitvoerend kunstenaars van diverse disciplines zoals beeldend kunstenaars Bernke 

Klein Zandvoort en Fransien Bal, schrijver Carolien Ruigrok, Noh acteur Toshikazu Marumachi en 

performance kunstenaar Cathalijne Smulders.

De grootte van de performance-projecten varieerde van een (avond-)concert tot de uitgebreide 

climax van het meerjarige onderzoeks- en performanceproject “Loop-Copy-Mutate”, met 

uitvoeringen in Amsterdam, Eindhoven en Leeuwarden.

Een overzicht van alle optredens is te vinden in het concert archief op het Genetic Choir blog: 

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



Workshops

Het Genetic Choir verzorgde in 2017 vijf internationaal bezochte workshops, waarvan vier lange 

weekeindworkshops en één workshop van een dag. De belangstelling voor de workshops is 

groeiende, wat blijkt uit het gestegen aantal aanmeldingen per workshop en uitnodigingen om 

workshops te geven in het buitenland, zoals voor de tweede keer in Praag, Tsjechië, op uitnodiging 

van Hlasohled ("Instantní kompozice: dobrodružství vokální tvořivosti”).

Een overzicht van de workshops is te vinden op te https://geneticchoir.wordpress.com/workshop-

archive/.

Uitgelichte projecten 

LOOP-COPY-MUTATE

Het belangrijkste project van 2017 was het Loop-Copy-Mutate-project dat het ensemble de bijzondere 

mogelijkheid gaf om doorgaand artistiek onderzoek te doen, te performen in verschillende settings, met 

soundwalks en laagdrempelige vormen van nieuwe publiek betrekken en concerten, uitmondend in een 

grande finale in het Centraal Station Amsterdam in de ondergrondse van de in aanbouw zijnde 

Noord/Zuidlijn. Mede dankzij de samenwerking met het Bimhuis, opname in het aanbod van We are Public 

en een voorbeschouwing in de Volkskrant trok deze finale met circa 400 bezoekers een uitzonderlijk groot 

publiek (voor een nog relatief onbekend ensemble in de specialistische niche van de 

experimentele/hedendaagse muziek!).

HUIS VAN LIED EN GELUID

In het kader van dit project hebben we in 2017 een nieuwe samenwerkingspartner gevonden: het Flevohuis 

in Amsterdam, dat onze plannen voor een langdurig project van Genetic Choir zangers in interactie met 

mensen met dementie en hun verzorgenden (mantelzorgers, personeel, vrijwilligers) willen steunen. We 

hebben in het kader van een nieuwe pilot bezoeken afgelegd aan meerdere woongroepen en er is een film 

van gemaakt die in 2018 af komt. De fondsenwerving voor het langdurige project van anderhalf jaar is 

gepland voor 2018 en de uitvoering voor 2019/2020.

IIIF – INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY IMPROVISATION FESTIVAL BETA 0.1

Op 9-13 maart 2017 heeft het Genetic Choir een twintigtal improvisatoren uit diverse Europese landen in 

Amsterdam ontvangen, bijeengebracht rond de intentie een nomadisch improvisatie festival te ontwikkelen 

voor interdisciplinaire practitioners, dat jaarlijks een andere Europese stad aandoet. Het betreft een initiatief 

van zowel stichting Here&Now als Instant Pudding!, Parijs en Dansverk/Faculty of Fine and Applied Art in 

Gothenburg, Sweden. 

Deze eerste ontmoeting was een bruisende doe-/denk-tank van 5 dagen waardoor veel nieuwe contacten zijn 

gemaakt en de noodzaak en koers/inhoudelijke intenties voor een terugkerend festival verder vorm heeft 

gekregen. Inmiddels is er ook goed contact met het Improvisatorium in Berlijn, Impro-per-Arts Berlijn en de 

Royal College of Art in London om het initiatief mede te dragen. De initiatiefnemers willen de tijd nemen 

om via twee volgende beta versies van het festival (ontmoetingen van improvisatie practitioners in Londen 

(IIIF beta 2018) en in Gothenborg (IIIF beta 2019) toe te werken naar een eerste ‘alpha’ editie in 2020 in 

Amterdam.

Thomas Johannsen (directeur)
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