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Inleiding

Eind 2019 keek Zwermers reikhalzend uit naar 2020; het beloofde een mooi jaar te worden met Pan~// Catwalk als

succesvolle performance die geboekt was in onder andere het hoofdprogramma van Oerol. Dit zou zorgen voor een

flinke stap in zichtbaarheid en bereik. Ook waren de eerste internationale boekingen een feit: Pan~// Catwalk was

geboekt in Theater an der Glocksee (Hannover), Gevleugelde Stad Ieper, Theater op de Markt (BE) en Fringe

Istanbul. Op 3 december 2019 ontving Zwermers voor het eerst een meerjarige subsidie in de vorm van de

Impulsgelden; een 2-jarige ondersteuning voor het professionaliseren van de hybride organisatie van de stichting.

Begin maart 2020 werd de planning van Zwermers drastisch veranderd door het uitbreken van Corona en de

gevolgen daarvan. In de loop van een aantal weken werden praktisch alle boekingen afgezegd waaronder alle

internationale boekingen en het Oerol festival. Zwermers stond, net als vele andere gezelschappen, voor de

uitdaging om nieuwe wegen te zoeken binnen deze onvoorspelbare situatie.

Uiteindelijk heeft 2020 vele nieuwe, onverwachte projecten opgeleverd en verdiepende artistieke inzichten

gebracht. Zwermers heeft ontdekt dat het project Pan~// Catwalk een schijnbaar onuitputtelijke bron van inspiratie

is, met vele verschillende (potentiële) uitingsvormen. Deze verschillende uitingsvormen zijn voornamelijk

(audio)visueel en spreken daardoor snel een internationaal publiek aan. Daarom zet het gezelschap in op Pan~//

Catwalk als meerjarenproject voor tenminste 4 jaar. Hiervoor krijgt het Zwermers voor het eerst 4 jaar structurele

subsidie van de Gemeente Tilburg voor de periode 2021-2024.



Nieuwe planning en projecten

Na de uitbraak van Corona, verschoof de focus van spelen naar creëren, onderzoeken en doorontwikkelen. Dit

heeft ervoor gezorgd dat het werk is opengebroken en nieuwe, medium overstijgende richtingen zijn ingeslagen.

Pan~// Catwalk is inmiddels niet meer alleen een voorstelling, maar een project. Mede dankzij het netwerk, de

fondsen en partners is Zwermers in staat geweest veerkrachtig in te spelen op deze onzekere tijd.

Dankzij een sterk en warm lokaal netwerk vond Zwermers al snel in de eerste lockdown nieuwe plekken om te

blijven werken binnen de regels. In samenwerking met Anneke van der Linden van de Nieuwe Vorst kon Zwermers

4 weken in residentie om nieuw verdiepend onderzoek te doen rondom kleding en identiteit. Elke week werd dit

onderzoek gepresenteerd tijdens de Zomersessies. Dit werd ondersteund door de Balkonscènes van het Fonds

PodiumKunsten. Daarnaast werd in samenwerking met Judith Ensel van Art-Fact en Joys van Lieshout van

ContourdeTwern een buurtcultuurproject gerealiseerd om daar waar mogelijk, en binnen alle regels, toch nog

reuring te scheppen in de Kleuren- en Kruidenbuurt.

De getallen:

Tijdens de Zomersessies zijn op 4 presentatie avonden in totaal 12 voorstellingen gespeeld, voor in totaal ongeveer

300 personen. De Zomersessies werden ondersteund door de Impulsgelden en € 5.000,- van de Balkonscènes van

het Fonds PodiumKunsten. Daarnaast hebben tijdens het buurtcultuurproject ongeveer 40 buurtbewoners en

andere geïnteresseerden de voorstelling gezien. Het buurtcultuurproject is ook ondersteund door de Impulsgelden

en tevens door een bijdrage van € 10.000,- van Art-Fact.

Daarnaast is de live performance Pan~// Catwalk gespeeld op Festival Boulevard in Den Bosch en tijdens Cultureel

Lint in Weert.



Nieuwe samenwerkingen en nieuwe uitingsvormen:

Zwermers investeerde ook in nieuwe contacten, zoals met Stormkop en de jongeren theaterwerkplaats NEST (beide

in Antwerpen), en MU Hybrid Art Space in Eindhoven. In Stormkop is Zwermers, samen met 25 jongeren die een

opleiding volgen bij Nest, een creatie proces gestart. Hiermee heeft Zwermers het eigen werk voor het eerst

opengebroken in samenwerking met zo’n grote groep jonge spelers. Het resultaat was een groepswerk van Pan~//

Catwalk. Daarnaast verzorgt Stormkop bedrijfsevenementen en heeft het Pan~// Catwalk geboekt bij een

evenement voor Lantis, dit is een van de eerste stappen in de commerciële sector.

Verder gaf het MU in Eindhoven Zwermers de kans om nog een hele andere, nieuwe sector te verkennen. Het

project Pan~// Catwalk kreeg een plek in de expositie Self Design Academy (18 sep t/m 22 nov 2020). In

samenwerking met MU is hierbij gezocht naar een manier om verschillende uitingsvormen te combineren; er

waren live performances te zien, er kwam een installatie in de vaste expositie en een videowerk. Dat laatste werd

een bijzonder en levendig onderdeel van de expositie; op gezette tijden opende Zwermers een photobooth, ging in

gesprek met bezoekers en fotografeerde hen. Zo zijn we gestart met het aanleggen van een alsmaar groeiende

beeldbank, een archief dat in de vorm van een videowerk een steeds diverser mensbeeld kan tonen. MU is ook

speellocatie geweest voor Fring Istanbul, de live performance werd in MU gespeeld voor 30 personen en

tegelijkertijd gestreamd op Fringe Istanbul.

Tot slot heeft Zwermers, mede ondersteund door de Nieuwe Vorst en MU, in november een performance versie

gemaakt met zes spelers (normaal gesproken zijn er twee). Er is een zes-cast samengesteld die een diversiteit

representeert op het gebied van leeftijd, afkomst, gender(identiteit), etc. Dit is voor Zwermers een blijvend

onderzoek waarin gezocht wordt naar dialoog en uitwisseling tussen verschillende performers om zo ook de live

performances steeds te blijven ontwikkelen. Deze performance is opgenomen in MU en getoond tijdens het

digitale Eindhoven festival en de digitale Cultuurnacht Tilburg.

De getallen:

De performance bij NEST is gemaakt met 25 jongeren en gespeeld voor ongeveer 50 bezoekers. Bij de commerciële

boeking van Stormkop/Lantis waren in totaal 100 bezoekers aanwezig. Het NEST project is ondersteund door de

Impulsgelden, een bijdrage van € 2.000,- door Grensverleggers en € 2.000,- door de subsidie Proeftuin

Internationalisering van Gemeente Tilburg/Provincie Brabant. De 6-cast is in residentie in de Nieuwe Vorst

gecreëerd en ondersteund door de Nieuwe Vorst, MU en de Impulsgelden.

In MU hebben in de periode 18 sep t/m 22 nov in totaal 6 live performance plaatsgevonden voor ongeveer in totaal

180 bezoekers en ongeveer 40 online kijkers. Daarnaast is de expo 2 maanden open geweest voor beperkt publiek

vanwege de corona maatregelen. Het project in MU is ondersteund door de Impulsgelden en een ondersteuning

van

€ 3.000,- van het Snelgeldfonds van Cultuur Eindhoven.

https://vimeo.com/480808399




Smeltkroezen:

Smeltkroezen is een programma avond waarin drie tot vijf performances uit het kunstenveld een podium krijgen.

De avond bestaat sinds januari 2016 en is uitgegroeid tot een stevig tweemaandelijks programma waar per editie

verschillende artiesten aan deelnemen en gemiddeld 50-60 bezoekers per avond trekt. Als onderdeel van We Are

Public trekt Smeltkroezen bovenregionaal publiek en het is een vast en bekend onderdeel van het culturele

programma in Tilburg. Één editie bestaat uit twee avonden; een avond op een wisselende locatie in Tilburg én een

avond in een andere stad. Zwermers werkte in 2019 samen met de Tolhuistuin Amsterdam, in 2020 zouden er vijf

edities in zowel Tilburg als Antwerpen plaatsvinden. Hiervan heeft 1 editie plaatsgevonden in februari 2020, daarna

is het Smeltkroezen programma vanwege corona gecanceld.

Smeltkroezen is een succesvol gebleken format: interdisciplinaire uitwisseling tussen (student-)makers,

locatiegericht werken, talent- en netwerkontwikkeling staan centraal. Op dit moment is Zwermers bezig met de

doorontwikkeling van dit format naar een thematische programma-avond die aansluit bij aspecten van Pan~//

Catwalk. Denk hierbij aan thema’s als identiteit, gender, kleding en overproductie. Zwermers ziet Smeltkroezen als

een proeftuin voor inhoudelijke vragen, presentatievormen, participatieve- en digitale componenten. Het tonen,

testen en uitwisselen van eigen werk (in progress) is belangrijk voor artiesten en makers in elke fase van hun

carrière. Op de avond is er ruimte voor gelijkwaardige samenwerking, co-creatie en feedback. Zwermers is van plan

om de doorontwikkelde versie van Smeltkroezen in de loop van 2021 te starten.

De getallen:

Smeltkroezen vond in 2020 plaats in Theaters Tilburg en Madame Fortuna (Antwerpen), waarbij respectievelijk

ongeveer 80 en 40 bezoekers waren. Dit programma werd mede ondersteund door € 1.000,- van Grensverleggers.



Educatie:

Binnen de cultuureducatie zijn ook stappen gezet, zo is de band met CIST verstevigd: Pan~// Catwalk is opgenomen

als kern voorstelling in het programma van Cist. Daar zijn boekingen uitgekomen die vooralsnog niet konden

plaatsvinden vanwege corona, de verwachting is dat vanaf de tweede helft van 2021 educatieve projecten weer

meer kunnen plaatsvinden. Verder zijn we in gesprek met de Cacaofabriek en kunstkwartier in Helmond over o.a.

een mogelijk (educatief)project over identiteit in 2021. Via de educatieafdeling van MU is de performance in 2020

twee keer geboekt door St. Lucas in Eindhoven.

De getallen:

Pan~// Catwalk is geboekt voor de presentatiedag Cist in Poppodium 013 Tilburg, hierbij waren ongeveer 100

bezoekers (docenten, educatie medewerkers, etc) aanwezig. Dit is mede ondersteund door de Impulsgelden. Via

MU, heeft Zwermers in oktober 2020 gespeeld voor ongeveer 100 studenten van Sint Lucas Eindhoven, daarnaast

hebben deze studenten deelgenomen aan de Photobooth en het videowerk. Dit is mede ondersteund door het

Snelgeld Fonds Gemeente Eindhoven.

Het Impulstraject

De missie tot verder professionaliseren van de hybride organisatie van Zwermers kon op een aantal vlakken, door

het wegvallen van bijvoorbeeld Oerol, minder in de praktijk getoetst worden. Maar een aantal andere zaken waren

nog goed mogelijk via digitale meetings. Zo is Paul Cornelissen aangetrokken als strategisch adviseur en hebben

met hem, en met coach Arthur Kok, verschillende sessies plaatsgevonden. Hierin is de rolverdeling van het

kernteam duidelijker geworden en zijn zaken als artistieke visie en de zakelijke strategie meer geformaliseerd. Ook

is de ANBI status aangevraagd en toegekend en een start gemaakt met het financiële Mede-Zwermers programma.

In het voorjaar van 2020 heeft er een inspirerend ontwikkeltraject plaatsgevonden met campagnebureau Toffey.

Daar is een drieledig resultaat uit gerold: een merkmanifest, een strategisch marketingplan en een handvat

document voor doorontwikkeling van onze huidige PR kanalen. Begin 2021 is een advies traject gestart met

Eugenie Verschuren, zij ondersteunt het concreet maken van de adviezen van Toffey.

4-jarige subsidie aanvraag

Verder is begin 2020 een 4-jarige subsidieaanvraag ingediend bij BrabantStad. Hier ontving Zwermers een positief

advies, maar kwam onder de zaaglijn terecht waardoor er geen financiële middelen waren om de aanvraag te

honoreren. Dit gold niet alleen voor Zwermers, maar ook nog voor 5 andere instellingen in Tilburg: Corpo Maquina,

Sounding Bodies, Tilt, Kamarata Zuid en de Lustwarande. Gezamenlijk zijn deze instellingen het gesprek aangegaan

met de Gemeente Tilburg en er is een lobby gestart in de politiek. Met als resultaat dat de gemeente alsnog

financiële ondersteuning biedt aan deze 6 instellingen. Zwermers heeft daarnaast aanvullend een 4-jarige

ondersteuning gekregen vanuit de Kunstenaarsinitiatieven van Gemeente Tilburg.

De getallen:

In 2020 is € 29.231 van de Impulsgelden besteed aan de ontwikkeling van de organisatie alsmede het concrete

uitwerking hiervan binnen verschillende projecten (zie hierboven). Voor 2021 is nog € 20.351 aan Impulsgelden te

besteden. Voor de periode 2021-2024 is € 12.500,- subsidie BrabantStad door Gemeente Tilburg toegekend en €
12.500,- Kunstenaarsinitiatieven door Gemeente Tilburg toegekend.



(Bedrijfs-) Vrienden van Zwermers en Culturele ANBI status

Zwermers heeft een sterke achterban en is in 2020 begonnen met het opbouwen van een financiële Vrienden Van

Zwermers programma. Hiervoor is de culturele ANBI status aangevraagd en verkregen (zie website). Zwermers

heeft in het verleden tweemaal succesvol een crowdfunding gerealiseerd; in 2016 €12.868,- via Tilburg voor

Cultuur en in 2018 €11.560,- via Voordekunst. Via de Vrienden Van Zwermers wil het gezelschap groeien naar een

achterban die structureel bijdraagt aan het bestaan van Zwermers. Omdat dit een andere focus en marketing

strategie vereist dan een eenmalige crowdfunding heeft Zwermers in 2020 € 3.461,11 opgehaald via Vrienden Van.

In de periode 2021-2024 verwachten we dat dit gestaag gaat groeien.

Slotwoord

Door het wegvallen van de grote festivals en theaterboekingen ontstond er artistiek gezien ruimte voor kleiner, en

verdiepend onderzoek en zelfs het zetten van de eerste stappen in museale context. Tegelijkertijd kon er gefocust

worden op aspecten aan de organisationele kant zoals coaching, formalisering en strategische ontwikkeling. De

hevige onzekerheid van 2020 heeft Zwermers veel energie gekost maar ook verdiepend inzicht gegeven: het

kernteam van Zwermers is veerkrachtig en onder de vleugels van strategisch adviseur Paul Cornelissen in staat om

ook in deze uitdagende tijden zich te ontwikkelen.

Dit heeft het inzicht opgeleverd dat Pan~// Catwalk een grote veelzijdigheid in zich heeft, in zeer uiteenlopende

vormen kan verschijnen en een rijke bron van inspiratie blijft. Zwermers merkt dat deze hybride en medium

overstijgende manier van werken inspireert, het publiek prikkelt, een interessante dialoog met programmeurs

oplevert en zowel nationaal als internationaal interesse opwekt.

Zo wordt bijvoorbeeld op het

moment van dit schrijven

gesproken met Fringe Istanbul, om

naast het spelen van Pan~//

Catwalk, ook ter plaatse een

nieuwe versie te maken, in

samenwerking met 15-20

performing art students. En hoewel

Oerol 2021 opnieuw niet live

doorgaat, voert Zwermers nu een

gesprek met hen om voor de

komende editie een digitaal

laboratorium in te richten. Waarin

gezocht wordt naar uitingsvormen

van Pan~// Catwalk die via digitale

weg zowel nationaal als

internationaal publiek kunnen

bereiken. Zwermers ziet dat het

momentum van Pan~// Catwalk

nog steeds bestaat en gaat daar de

komende jaren graag op

doorbouwen. Pan~// Catwalk is

inmiddels niet meer alleen een

voorstelling; het is een meerjarig

project zonder einddatum


