fluitend naar… een open en levendige fluitcommunity

MEERJARENPLAN 2018 – 2020
(update november 2018)

Initiatiefnemers Nederlandse Fluit Academie (Neflac)
Emily Beynon artistiek leider
Suzanne Wolff zakelijk leider
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EEN LEVENDIGE FLUITCOMMUNITY IN NEDERLAND!
Verbinding door muzikale ontwikkeling en culturele samenwerking

MISSIE
WAARDEN

Context scheppen waarin jonge musici (met name
dwarsfluit) hun muzikale vaardigheden maximaal
kunnen ontwikkelen.

INSP
IRAT
IE

VISIE

Zoveel mogelijk mensen (alle leeftijden) met
dwarsfluit in aanraking laten komen.

KW
ALIT
EIT

DOELEN

Talentontwikkeling
. direct en indirect 300 cursisten per jaar
. instroom nieuwe jonge musici
. binding met/tussen Neflac cursisten
. prestatie & plezier in spelen en oefenen
. doorstroming naar conservatorium
Middelen
. cursussen, coaching, podiumervaring
. peergroup learning
. DocentenNetwerk*

BET
ROK
KEN

PLE
ZIER

Publiek
. direct en indirect ±10.000 per jaar
. genieten – luisteren – leren
. meer fluitensembles en ensembles met fluit
. Neflac hoor– en zichtbaar
Middelen
. concerten/festival
. social media
. publiek faciliteren te komen luisteren
. CD

OND

ERN
EME
ND

SAM
EN

Fluit in de samenleving
. culturele verbindingen via muziek
. versterking eigentijdse identiteit dwarsfluit
. fluit ook jongensinstrument
. status en beroep fluitdocent opwaarderen
Middelen
. Art Root Collective
. identiteitscampagnes, social media, concerten
. DocentenNetwerk
. CD

* In blauw nieuwe activiteiten
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UITWERKING
Onze missie, visie en ambities blijven onverminderd overeind. Nederland verdient het om talent en enthousiasme te ondersteunen, en jonge musici en dwarsfluit een
blijvende boost te geven. Het aantal mensen dat wij jaarlijks direct met onze activiteiten en indirect via social media bereiken is best indrukwekkend, en we willen dit verder
laten groeien en de band verstevigen.
Over groeien gesproken
Groei is nooit een doel op zich, maar een middel om iets te bereiken. In ons geval betekent groei, dat we nog meer jongeren ondersteunen in hun muzikale ontwikkeling
en we nog meer mensen verrassen, raken, verbazen en ontroeren met dwarsfluit in al haar variaties.

Nog meer
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. In deze context naar nog meer leiden…. Hoe willen we deze groei realiseren?
Wij kiezen ervoor om met Neflac iets meer terug te keren naar onze ‘talentontwikkeling en publiek’-roots. Schoenmaker blijf bij je leest. Doen waar we goed in zijn en qua
organisatie overzichtelijk en beheersbaar. En de overige doelen te bereiken via samenwerking met anderen en andere (culturele) organisaties.
De laatste jaren hebben we veel geïnitieerd en opgebouwd, zoals een intensiever cursusprogramma, Neflac Ensemble, 6Sense, Art Root Collective, Klank & Luchtspel,
Regiodagen, en een Platform voor Permanente Ontwikkeling voor Fluitdocenten. In 2018 zullen we nog nauw bij deze initiatieven betrokken blijven, vanaf 2019 moeten zij
meer op eigen benen komen te staan, en zijn wij meer klankbord en coach. Uitzondering hierop zijn het Neflac Ensemble dat onder onze hoede zal blijven en 6Sense dat al
volledig op eigen benen staat. Projecten zoals met Stichting Kunst met Plezier (Klank & Luchtspel met mensen met een verstandelijke beperking) willen we graag mede
mogelijk maken, maar meer in een faciliterende rol. Dit betekent dus geenszins dat deze activiteiten niet meer plaatsvinden, maar dat wij als Neflac op een andere manier
bij deze projecten betrokken zijn. Nieuwe projecten kunnen wel door ons geïnitieerd worden in samenwerking met anderen, maar vervolgens nemen de partners de leiding
en is Neflac ondersteunend.

Dit betekent voor Talentonwikkeling…
• Neflac blijft zich inzetten voor talentontwikkeling via 2 sporen: direct met de talenten zelf in de Zomeracademie en indirect via het DocentenNetwerk. Waren we eerder
van mening dat we 2 cursusmomenten in het jaar overeind wilden houden, we geloven inmiddels dat de kern, de Zomeracademie, voldoende is, juist omdat we met het
DocentenNetwerk en het versterken van docenten hun leerlingen willen bereiken.
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• De Zomeracademie is hét event in het jaar waar jonge fluitisten samenkomen, en de bekende uitspraak van Emily Beynon work hard, have fun and share your passion for
music in praktijk wordt gebracht met een intensief, kwalitatief en inspirerend leerprogramma in een gezellige, ontspannen en veilige sfeer.
• We starten begin 2019 met het DocentenNetwerk, een combinatie van een cursus, bijscholing en een netwerk. Fluitdocenten hebben grote invloed op de muzikale
ontwikkeling, en het doorgaan of stoppen van hun leerlingen. Vandaar dat wij deze groep nauwer willen verbinden met Neflac, maar dat willen zij zelf ook graag. Zij
geven aan, dat ze graag willen leren en profiteren van de kennis en ervaring van de Neflac docenten. Via hen bereiken wij dan hun leerlingen.
• Neflac bevordert samenspel en biedt podiumervaring via de eigen cursussen en concerten, in samenwerking met fluitdocenten en culturele organisaties, en met de
Neflac Flute Series (repertoire voor fluitensembles).
• Het belang van zo’n 30% Nederlandse studenten in de vakopleiding fluit staat nog steeds recht overeind. Door Neflac is het aantal Nederlandse fluitstudenten aan de
Nederlandse conservatoria inmiddels toegenomen naar min of meer dit percentage. Wij vinden dit een belangrijke trend die we door willen zetten, en alleen daarom al is

het belangrijk om ons op talentontwikkeling te blijven richten.
• De overige cursus & coaching activiteiten, waaronder de Neflac Winter, Lente- en Turbo- academie, worden geïntegreerd in Regiodagen en activiteiten van andere
fluitorganisaties, die we hierbij zullen ondersteunen door input of ter plaatse organiseren van lessen, workshops of samenspel.

• Art Root Collective gaat door op de ingeslagen weg met workshops in AZC’s en enkele optredens, maar krijgt ook steeds beter inzicht in wat wel en niet werkt. Het team
kiest waarschijnlijk voor een jaarlijkse Zomeracademie met telkens een nieuwe groep. De jaargroepen ontmoeten elkaar in een netwerksetting. Daarnaast blijven zij
optreden, maar vaker in kleinere ensembles.
• We hebben besloten de studie-app die in de eerdere versie van dit plan werd genoemd niet te ontwikkelen vanwege extreem hoge kosten en blijvende intensieve
aandacht die een app met zich meebrengt.

Dit betekent voor Publiek, dat we hoor- en zichtbaar zijn in de samenleving…
• Met concerten en goede opnames zowel live als via CD en social media - Facebook, spotify, youtube, Instagram – zo’n 10.000 mensen per jaar bereiken. Dit grote aantal
is haalbaar dankzij het huidige aantal volgers op Facebook (6.375 volgers), maar vraagt wel een actieve aanpak om via de social media meer mensen naar ons toe te
trekken. De concerten vinden plaats aan het eind van de Zomeracademie, met het Neflac Ensemble en met het Art Root Collective. De CD wordt eind 2019 opgenomen.
• Zoveel mogelijk mensen de kans geven om te komen luisteren naar de concerten, en waar mogelijk mensen faciliteren die niet makkelijk een concert kunnen bezoeken.
• Indirect meer publiek bereiken door docenten (o.a. via het DocentenNetwerk) te coachen in het vormen van ensembles, hen van goed repertoire voorzien (Neflac Flute
Series) en van een concertformat. Vervolgens kunnen zij hiermee concerten geven in hun lokale omgeving.
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Dit betekent voor onze inzet voor de positie van fluit in de samenleving…
• We blijven ons inspannen, samen met andere culturele organisaties, om fluit meer in de schijnwerpers te zetten bij het grote publiek. Er is ‘materiaal’ genoeg. Er zijn tal
van historische fluiten met een verhaal, maar niemand kent ze. Prachtige collecties historische fluiten, maar niemand ziet ze. Wij verrassen in onze concerten enkele
duizenden mensen per jaar met fluitmuziek en een alt- een bas- en een contrabasfluit, maar dat mogen er veel meer zijn. Jong talent en fluitisten van naam en faam
genoeg, maar zij mogen meer op de voorgrond treden.
• Door fluit op een hele andere manier in te zetten, bijv. via het Art Root Collective on Tour programma, ontmoeten mensen elkaar die elkaar anders niet ontmoeten en
worden zij via muziek met elkaar verbonden. Optredens van het Art Root Collective en social media moeten helpen dit soort projecten inhoudelijk uit te dragen en een

katalysator te worden voor navolging.
• Jongens ontdekken dat fluit echt een instrument voor hen is doordat wij tal van jongensvoorbeelden via social media verspreiden.
• We blijven betrokken bij ons initiatief, het Platform voor Permanente Ontwikkeling, maar hebben de leiding van dit project uit handen gegeven aan . Het is heel erg nodig
om een kwaliteitssysteem te ontwikkelen voor fluitdocenten (in latere fase kunnen alle muziekdocenten aansluiten). Momenteel kan iedereen zich fluitdocent noemen en is
iedereen algemeen fluitdocent, waardoor het vak een laag aanzien heeft, iedereen over één kam wordt geschoren en er geen specialisten herkenbaar zijn. Dit komt het
vak niet ten goede.

WAT IS HIERVOOR NODIG?
Talentontwikkeling

steekwoorden -> context, content, contact, communicatie

Met het organiseren van de Zomeracademie hebben we inmiddels een schat aan ervaring. Om te waarborgen dat deze kwalitatief op een goed niveau blijven, altijd vol zijn
en de cursisten het beste uit zichzelf kunnen halen is onderstaande nodig:
• goede context en aantrekkelijke content: aantrekkelijk en uitdagend programma, topdocenten, praktische lokatie ✔
• goed contact met fluitdocenten, levendig DocentenNetwerk, kritische feedback van deelnemers ✔
• coaching van de cursisten om de beste vervolgkeuze te maken - amateur, jong talent klas, vooropleiding, minor, conservatorium ✔
• samenspel mogelijkheden creëren en ensembles/fluitorkesten begeleiden, uitgaven aan de Neflac Flute Series toevoegen ✔
• actuele en aansprekende informatie en communicatie via de website en social media, zodat we goed contact houden met de doelgroepen <<< binnenkort nieuwe
website
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Publiek

steekwoorden -> continueren, innoveren, live, virtueel, festival

Concerten geven hoort bij onze ‘core business’. We zijn er goed in om creatieve en artistieke formats te vinden, vaak in samenwerking met fluitdocenten of andere culturele
organisaties. Met de live concerten bereiken en boeien we ons publiek, maar we kunnen hier nog een slag maken door te onderzoeken hoe we in één keer live of virtueel
meer publiek kunnen bereiken, bijvoorbeeld door op de trend van ‘festivals’ in te spelen en social media meer in te zetten. Tenslotte brengen we, in het kader van ons 10jarig bestaan, een CD uit met muziek voor fluitensemble/fluitorkest. Het publiek bij de concerten is altijd razend enthousiast over de voor hen vaak onbekende muziek. Dat
willen wij dus bij een veel breder publiek brengen via fluitdocenten en radio/TV. Een CD is hier als extra promotie instrument nog steeds van grote waarde.
Voor het bereiken van voldoende publiek is nodig:
• Neflac Ensemble – speelt in wisselende samenstelling van 10 fluitisten uit een groep met ±25 van de beste Neflac fluitisten uit alle jaren, leeftijd 15 tot 25 jaar ✔
• slotconcert van Zomeracademie waar alle cursisten en docenten spelen, en gastsolist van naam en faam ✔
• nieuwe formats voor live concerten ontwikkelen <<< meer geconcentreerd in het jaar <<< eventueel festival vorm
• nieuwe formats voor virtuele concerten ontwikkelen via social media <<< virtueel festival?
• een goede aanpak om ervoor te zorgen dat mensen die niet vanzelfsprekend een concert bij kunnen wonen, onze live en virtuele concerten kunnen bijwonen <<< moet
verder ontwikkeld worden.
• CD uitbrengen <<< staat gepland

Fluit in de samenleving

steekwoorden -> samenwerking, campagnes, communicatie

Voor het onder de aandacht brengen van dwarsfluit als veelzijdig, klankrijk en interessant instrument voor iedereen, alsmede voor het smeden van culturele verbindingen via
fluit en het opwaarderen van het fluitdocenten vak, werken we samen met collega fluitorganisaties en met andere culturele organisaties. Hier is voor nodig:
• Het Art Root Collective on Tour programma in samenwerking met Stichting de Vrolijkheid is een initiatief waarin alle elementen verenigd zijn ✔
• Doorgaan met onze eigen programma’s en de programma’s in samenwerking met collega fluitorganisaties, genoemd onder de kopjes talentontwikkeling en publiek ✔
• All Art Professionals en het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) die het stokje hebben overgenomen inzake de ontwikkeling van het Platform
voor Permanente Ontwikkeling, blijven activeren en ondersteunen ✔
• In gesprek blijven met ‘de markt’: fluitend Nederland (fluitdocenten, fluitprofessionals, amateurs, fluitstudenten en -leerlingen, ouders) en met het publiek om de
behoeftes te peilen en de beweging in de positionering van de dwarsfluit te volgen. ✔
• Op de hoogte zijn van initiatieven in de muziekbranche ✔
• Aansprekende identiteitscampagnes - goede PR, en communicatie via traditionele- en social media <<< samen met communicatie specialist
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SCHEMATISCH - voortbordurend op het schema 2017 – 2019
2018
cursussen & coaching

Vanaf 2018 veel intensievere communicatie
via social media om nieuwe cursisten te
werven en huidige cursisten te binden

Volledig cursusprogramma met
Winter-, Lente-, Zomer-, Turbo-academie,
Kennismakingsdag, Ensemblecoaching en
Docentencoaching
Doelgroepen: Fjes 9 t/m 12 jaar, NTK 13 t/m
18 jaar, YIP (bijna) afgestudeerd
conservatorium fluit tot 30 jaar,
fluitdocenten, ouders van leerlingen

2019

2020

. Neflac kernactiviteit ->
Kennismakingsdag, Zomeracademie,
Ensemble Coaching (Neflac Ensemble)
. Geïntegreerd in o.a. Regiodag ->
Winter, Lente- en Turbo-academie,
workshops, voorbeeld masterclasses,
fluitorkest

Analyseren effecten aanpak 2019 en op basis
hiervan aanpassen/continueren

concerten

. 1 Zomerconcert
. 4 Neflac Ensemble concerten
. 2 Combi-concerten
. 4 Art Root Collective concerten
. (6Sense eigen concertprogramma)

. Nieuwe formats doordenken
. Concerten zoals in 2018
. Concerten zichtbaar op social media

Mogelijk nieuwe formats implementeren.
Anders 2018 voortzetten.

nieuwe doelgroepen

. Continueren AZCkids workshop
. Art Root Collective on Tour/ workshops
. Klank & Luchtspel met combi verstandelijk gehandicapten en fluitisten

. Art Root Collective start met nieuwe groep
in Zomeracademie en bouwt aan netwerk
met alle deelnemers
. Mensen met afstand tot de concertzaal
bij concerten

. Art Root Collective gaat door. Projectteam
bepaalt strategie en aanpak.
. Mensen met afstand tot de concertzaal
bij concerten

repertoire

. 2 à 3 nieuwe uitgaven + goede
opnames op youtube
. Spotify playlist Emily Beynon

. 2 nieuwe uitgave
. bijzondere lustrumuitgave?
. CD

doorgaan met repertoire voor fluitensemble
en -orkesten uitgeven
. promotie CD

netwerk

. samen met collega fluitorganisaties en
fluitdocenten blijven werken aan de
identiteit van de dwarsfluit
. actieve betrokkenheid bij Platform voor
Permanente Ontwikkeling
. jongeren doe-denk-tank nieuw leven
inblazen

. samenwerking met collega fluitorganisaties
blijft (Regiodagen, website Fluit.nu,
festivals)
. Voortgang Platform Permanente
Ontwikkeling blijven stimuleren
. jongeren actief bij Neflac betrekken
. DocentenNetwerk starten en ontwikkelen

continueren aanpak 2019

werving publiek, ondersteuning reputatie
Neflac en identiteit dwarsfluit via
traditionele- en social media

uitgaven ondersteunen met goede
communicatie via alle media

op basis van analyse 2017:
. CO- bureau op lage pit
. jongeren doe-denk-tank gaat door
. bijeenkomst met ouders geïntegreerd
in Lente-academie
. docentendag geïntegreerd n Lente- en
Turbo-academie
. samenwerking Eva Kingma uit zich in
Neflac Ensemble concert
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-

Vervolg -

onderzoek & ontwikkeling

Doorlopend informatie inzamelen op microen macroniveau, ontwikkelingen volgen op
cultureel gebied, onderzoek doen in de
fluitsector, informatie en onderzoeksresultaten vertalen naar gewenste
ontwikkelingen in de fluitsector

Idem 2018

10-jarig bestaan

. haalbaarheidstudie ontwikkeling oefen/
studie app
. op basis van bovenstaande app
ontwikkelen of ander idee

. App niet haalbaar
. eind 2019 CD uitbrengen

marketing & communicatie

. aantrekken communicatie specialist ten
behoeve van professionalisering Neflac
organisatie en marketing communicatie
. gerichte marketing van alle activeiten
. identiteitscampagne ontwikkelen
. relatiebeheer onderhouden en nieuwe
relaties aangaan

marketing & communicatie activiteiten van
2018 verder uitbouwen

Idem 2019

marketing & communicatie activiteiten
onderhouden en aanpassen met nieuwe
technologie

ORGANISATIE
De Nederlandse Fluit Academie is in 2009 opgericht door Emily Beynon, solo fluitiste van het Koninklijk Concertgebouworkest, en zakenvrouw Suzanne Wolff.
Neflac heeft geen mensen in dienst. De organisatie is vanaf het begin lean and mean. De artistieke invulling is in handen van Emily Beynon en de Neflac docenten
Wieke Karsten en Jeroen Bron (beide docent Koninklijk Conservatorium Den Haag en privé lespraktijk). Zij bepalen de inhoud en wie de docenten zijn. Suzanne Wolff

is zakelijk leider. De laatste 4 jaar is er organisatorische ondersteuning geweest voor 2 dagen per week op ZZP basis. Dit is in 2018 teruggebracht naar 1 dag.
Ook is er in de eerste helft van 2018 ondersteuning geweest bij fondsenwerving. Wij zijn op zoek naar iemand die op structurele basis de fondsenwerving kan doen.
Er is een onafhankelijk en actief bestuur, bestaande uit Gilles Everts (voorzitter), Julie Bijlstra - Verkerk (penningmeester) en Tanja Hoetjer (secretaris). Corine Haitjema
heeft na 9 jaar het bestuur in 2018 verlaten.
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Het Neflac jongeren klankbord bestaat uit 4 Neflac (oud)Neflac-ers die in principe 1 a 2 keer per jaar met de Neflac leiding bij elkaar komen om gestructureerd input
te geven. Daarnaast doen wij incidenteel een beroep op hen om mee te denken en mee te helpen. Het structurele overleg moet weer nieuw leven ingeblazen
worden!
Voor incidentele ondersteuning kunnen wij altijd rekenen op vrijwilligers op wie we nooit tevergeefs een beroep doen!
Neflac heeft geen kantoor. Iedereen werkt van huis uit, vergaderingen zijn bij iemand thuis.

LOKATIE
De activiteiten vinden plaats op wisselende lokaties. Dit geldt niet voor de Zomeracademie die in 2019 voor de 11e keer op Rhederoord wordt georganiseerd in De
Steeg.

FINANCIËN
Neflac heeft in de traditionele opvatting geen zelfstandig verdienmodel. Wij kijken hier anders naar. Wij zijn ieder jaar in staat de begroting te dekken uit een
combinatie van cursusgeld, bijdragen van fondsen/stichtingen/bedrijven/particulieren en kaartverkoop concerten.

Gezien onze maatschappelijke doelstellingen vinden wij het essentieel de prijs voor de cursussen laag te houden zodat ‘prijs’ geen drempel is voor deelname.
Daarnaast geven we veel gratis concerten om een zo groot mogelijk publiek te bereiken.
Alle docenten, workshopleiders en projectleiders krijgen alleen de werkelijke lesuren betaald. Wat zij hiermee verdienen staat niet in verhouding tot het aantal uren
dat zij zich vrijwillig inzetten voor Neflac. Suzanne Wolff werkt volledig onbezoldigd voor Neflac, het bestuur krijgt geen reiskostenvergoeding, en is er geen kantoor.
Lucine Ellarian ondersteunt Neflac momenteel 1 dag per week op ZZP basis.
Hieronder een overzicht van alle partijen die Neflac ondersteunen of in het verleden ondersteund hebben.
Bedrijven: Van Leeuwen Buizen Groep, Citroën Janssen, Etre, Altus en Azumi, Adams Muziekcentrale, Kingma Flutes, W.M Haynes & Co.
Particulieren: Neflac wordt gesteund door Vrienden (geen aparte Vriendenstichting) en particulieren die van kleine tot grote bedragen (max € 10.000) geven.
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Fondsen/Stichtingen: VSB Fonds, SNS REAAL Fonds (nu Fonds21), Stichting Dioraphte, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Gansoord, Stichting Mirador, Stichting

Kramer-Lems, Stichting Fonds voor de geld- en effectenhandel, Stichting de Boom, KF Hein Fonds, Stichting Johan van Vossen, Elise Mathilde Fonds, Janivo
Stichting, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, J.C.P. Stichting, W.M. de Hoop Stichting, Stichting Admiraal van Kinsbergenfonds, Gilles Hondius Foundation, Carel
Nengerman Fonds, Mien van ’t Sant Fonds, Stichting SEC, Fonds 1818, Stichting Madelonia, Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe, Van den Berch van Heemstede
Stichting, Hofstee Stichting, Sociaal Cultureel Fonds De Amersfoortse, Stichting Beringer Hazewinkel, Stichting Dorodarte.
Serviceclubs: Probus Club Jansbeek en Innerwheel Club Arnhem.

Gezien de activiteiten die Neflac ontplooit is de jaarbegroting buitengewoon laag.
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