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1. Inleiding, the roaring twenties
2020 is een bewogen jaar geweest. Na lange tijd van plannen maken en zoeken naar een locatie was
het in februari opeens zover. We stonden aan de wieg van Stichting Fabriek Fysiek met een betrokken
bestuur en een missie om de wereld mooier te maken.
Met een aantal andere jonge organisaties vestigden we ons midden in Klarendal, hartje Arnhem. Een
prachtige locatie maar ook onzekerheid door gedeelde verantwoordelijkheden binnen de zaal en
mensen met weinig ervaring in het runnen van een organisatie.
Toen kwam de corona en stond de wereld op zijn kop. Alles lag stil. Er konden geen PR-activiteiten
worden gehouden, geen lessen worden gegeven, we zaten thuis en moesten maar wachten tot er
weer iets kon.
We besloten om toch in september te starten met de circuslessen. Hiervoor wilden we waar mogelijk
PR-activiteiten ondernemen, een website bouwen, een administratiesysteem inrichten en de zaal in
orde te maken voor de lessen. Op 6 september konden we met een zo groot mogelijke opening (van
50 mensen) de circusschool openen. Er waren zelfs twee wethouders bij, van Sport en van Cultuur.
Wat een goed begin!
Met twee workshops, een hoop mond op mond-reclame en reuring op sociale media, konden we al
snel een paar (kleine) groepjes starten. Deze kleine groepjes veranderden in grotere groepen, er
kwam nieuwe groepen bij, en ook een docent voor de kinderfeestjes. Net na de herfstvakantie konden
we zeggen dat we geen kleine circusschool meer waren. We hadden 50 leerlingen! Kinderfeestjes
hadden we wekelijks, nieuwe docenten werden gezocht. We richten systemen in om de administratie
bij te houden.
In oktober namen we de materialen van Circusschool Arnhem over en Mascha (de eigenaar) hielden
we bij ons team om haar expertise niet verloren te laten gaan.
We zochten naar samenwerkingen, maakten plannen, deden subsidieaanvragen totdat.. het jaar
eindigde zoals het begon. Op zijn kop. Alles stond weer stil. De (digitale) presentaties konden zelfs
niet meer plaatsvinden. Het was stil..
We zijn als circus gewend om om te kunnen gaan met een stootje, we zijn gewend om onze handen
uit de mouwen te steken en te bouwen aan een nog betere versie van onszelf. Wij blijven overeind,
balancerend over een dun koord. Want dat is wat wij kunnen.
When the world is turning upside down, make a handstand!

Lotte Rosier
Artistiek directeur Fabriek Fysiek
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2. Jaarkalender 2020
25 feb:
15 juli:
5 sept:
6 sept:
8 sept:
11 sept:
16 sept:
16 sept:
23 sept:
26 okt:
30 okt:
16 nov:
13 dec:
14-19 dec:
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Oprichting Fabriek Fysiek
Workshop Rijnstad
Workshop en animatie festival Ruimtekoers
Officiele opening Fabriek Fysiek
Start wekelijkse les SaltoFabriek 12 – 17 jaar woensdag
Start wekelijkse les FlikFlakFabriek 10 - 12 jaar zaterdag
Start wekelijkse les KoprolFabriek Kleuters 4 – 5 jaar woensdag
Start wekelijkse les Volwassenen 18+ woensdag
Start wekelijkse les ZweefrolFabriek 6 – 9 jaar woensdag
Start minicursus Acro dans
Start wekelijkse keuzecursussen Montessori College
Start wekelijkse lessen KoprolFabriek 4-5 jaar en ZweefrolFabriek 6 –
9 jaar maandag
Opname Connection TV
Presentatieweek (Cancel door Covid)

3. Ondernemerschap
3.1 Missie en Visie
Met de start van Fabriek Fysiek heeft het bestuur en de artistiek leiding de missie en visie
geformuleerd.
Missie
Fabriek Fysiek gebruikt circus en theater om kinderen en volwassenen te begeleiden bij hun
sociale, motorische en culturele ontwikkeling. Ook zet de stichting zich in voor de
ontwikkeling, vernieuwing en verbreding van circus als kunstvorm.
Visie
Fabriek Fysiek richt zich op een combinatie van circus en theater omdat circus
laagdrempelig is. Leerlingen bewegen veel en leren samen te werken. Er worden duidelijke
doelen gesteld waardoor een succeservaring voor iedereen elke keer binnen handbereik is.
Theater heb je nodig om de circusvaardigheden te laten communiceren. Bij theater leer je
experimenteren, het laat jezelf verbazen, je bent je bewust van je eigen persoon, het
bevordert je sociale vaardigheden en het vergroot je zelfvertrouwen.
• Fabriek Fysiek zet zich in voor talentontwikkeling binnen jeugdcircussen. Jongeren
krijgen waardering voor iets waarin zij goed zijn en ze worden geholpen dat talent verder te
ontplooien. Door de nadruk op talenten worden jongeren geprikkeld om zich in te spannen
verder te leren en initiatieven te nemen.
• Kunsteducatieve programma’s worden ontwikkeld voor het onderwijs: zowel vraaggericht
als met de scholen samen. Voorop staat: kennismaking met circus en theater,
enthousiasmeren en snel zichtbaar resultaat bereiken.
• Artistieke voorstellingen voor het onderwijs worden gemaakt, van concept tot de
uitvoering, in de voorstellingen staat multidisciplinariteit voorop, de circuselementen staan
ten dienste van de theatervoorstelling en vanuit de concept-contextbenadering krijgt de
voorstelling vorm.
• Fabriek Fysiek zet zich in voor voor sociale projecten waar iedereen welkom is. Om de
actieve cultuurparticipatie te bevorderen. Ze probeert kinderen te bereiken die normaal niet
in aanraking komen met circus en/of theater.
• Train-de-trainer-projecten: Aandacht voor didactische werkvormen, feedback geven,
opbouw van verschillende losstaande elementen, waarborgen van veiligheid,
presentatievaardigheden, materiaalkennis, kennis van achtergronden.
• Curriculumontwikkeling voor het onderwijs.
• Kenniscentrum circus: startcompetent maken en opleiden van circusdocenten.
3.2 Organisatie
• Bestuur
Het bestuur werd bij de oprichting gevormd door Sjoerd Schwibettus (voorzitter),
Lianne Konings (Penningmeester en Secretaris) en Sofie Cornelissen (Bestuurslid).
Het bestuur is 4 keer bijeen gekomen om advies te geven aan de leiding. Daarbij de
bestuursleden in de opstartfase actief betrokken bij het schrijven van plannen,
gesprekken met de locaties en organiseren van de administratie.
Het bestuur van Fabriek Fysiek vervullen hun functie onbezoldigd.
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•

Medewerkers
Fabriek Fysiek heeft geen medewerkers in dienst. Wel zijn er verschillende personen
die (voorlopig) onbezoldigd werken en is er een freelanceteam van docenten.
Lotte Rosier werkt als artistiek leider van Fabriek Fysiek en neemt daarmee het
grootste deel van het werk op zich. Bij de start deed ze de administratie, nu schrijft ze
de subsidieaanvragen, doet ze de PR en draagt ze zorg voor het groeiende netwerk.
Vanaf oktober besloot Mascha van de Barselaar met circus Arnhem te stoppen en de
leerlingen en materialen onder te brengen bij Fabriek Fysiek. Vanaf december is
Mascha gestart met het overnemen van administratieve taken. Mascha en Lotte zijn
beide ook werkzaam als zelfstandig ondernemers en zullen in eerste instantie (waar
mogelijk) in freelance constructie taken uitvoeren binnen de stichting.

•

Freelancers
Fabriek Fysiek werd in 2020 ondersteund door drie freelancers die als circusdocenten
inzetbaar waren voor verschillende activiteiten. Robin Broens, Annemarie van Ginkel
en Bryan van der Meer.

•

Assistenten en deskundigheidsbevordering
Wij vinden het belangrijk om jongeren ruimte te geven zich te ontwikkelen en zijn van
mening dat door het helpen in de lessen zij hun eigen circustechnische vaardigheden
kunnen verbeteren. Hiermee volgen we de wens binnen het jeugdcircusnetwerk om
zelf intensief bij te dragen aan professionalisering.
We hebben op iedere lesgroep een assistent docent, de assistenten zijn tussen de 12
en 17 jaar. Vera Tukkers, Milou Roukens, Sophie Roukens en Dit Hofman.
Wij bieden maandelijks trainingen voor hen aan die gaan over het leren van een
specifieke techniek, zoals over leerlingen opvangen en groepsdynamiek. Bij de
trainingen zijn de freelance docenten ook aanwezig.

•

Fabriek Fysiek als stageplaats
In 2020 hebben we 1 stagiair gehad vanuit de opleiding Docent Dans Artez. De wens
is om in de toekomst meer contact te leggen met opleidingen om samen te kijken
naar mogelijkheden om studenten op te leiden.

•

Fair Practice Code en Covernance Code Cultuur
Waar 2020 in het teken stond van het leggen van een stevige basis gaan we in 2021
kijken hoe we dit goed kunnen verankeren en tegelijk (duurzaam) door kunnen
bouwen. Daarin zijn we ons bewust van Fair Practice Code en Governance Code
Cultuur en zullen we bewust gebruik maken van deze codes om onze organisatie
duurzaam in te richten.

3.3 Inclusiviteit en diversiteit
Fabriek Fysiek wilt vanaf de start een plek zijn waar iedereen zich thuis kan voelen. Om dit te
bereiken streven we naar een organisatie met deelnemers met veel verschillende
achtergronden en identiteiten en verschillende cognitieve en fysieke capaciteiten. Dit is een
van onze speerpunten in het aannemen van nieuwe freelancers. Ook zullen we zoeken naar
samenwerkingen om veel jeugd te kunnen bereiken in Arnhem en omstreken.
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3.4 Financiën
Fabriek Fysiek sluit 2020 af met een positief resultaat van € 2.029,--. De financiële
jaarrekening 2020 is op te vragen bij info@fabriekfysiek.nl .
Fabriek Fysiek heeft geen subsidies als vaste basis. De belangrijkste inkomsten zijn de
lesgelden van de leerlingen, kinderfeestjes en lessen op scholen.
Incidenteel vragen we subsidie aan om voorstellingen en projecten te realiseren.
In 2020 hebben we geen subsidie aangevraagd.

3.5 Aanbod & bereik
Circusschool:
Koprolfabriek (3-5jaar)
Zweefrolfabriek (6-9 jaar)
FlikFlakFabriek (10-12 jaar)
SaltoFabriek (13-17 jaar)
Volwassenen (18+)
CircusClass Acro Dans (10+)

2 groepen
2 groepen
1 groep
1 groep
1 groep
1 groep

10 leerlingen
11 leerlingen
13 leerlingen
12 leerlingen
6 leerlingen
4 leerlingen

Educatie:
Montessori College Arnhem

1 groep

12 leerlingen

Workshops:
Rijnstad
Ruimtekoers

1 workshop
doorlopende workshop

20 deelnemers
20 deelnemers

Overig:
Steltlopers Ruimtekoers
Opening Fabriek Fysiek
Kinderfeestjes

1 dag
1 middag
4 middagen

200 bezoekers
30 bezoekers
24 kinderen

In totaal heeft Fabriek Fysiek in 2020 49 lessen gegeven (in de eigen circusschool) aan in
totaal 56 leerlingen die maandelijks contributie betalen. We hebben 3 wekelijkse lessen
gegeven aan het Montessori College. We hebben 24 kinderen mogen ontvangen in onze
circusfeestjes en 200 bezoekers mogen trekken met onze steltloopactiviteiten.
Activiteiten die door Corona niet zijn doorgegaan:
Halloweentocht Elderveld (bereik van 500 personen), keuze uren circus Voortgezet
Onderwijs de Stijgbeugel (15 deelnemers in 5 lessen), keuze uren Montessori College (12
deelnemers in 10 lessen) en 4 kinderfeestjes. Wij zijn zeer positief over de stijgende lijn die
is ingezet vanaf september. We hebben alles op alles moeten zetten om de organisatie in te
richten om dit te kunnen faciliteren. Inmiddels zijn de meeste structuren hiervoor duurzaam
ingericht.
3.6 Communicatie & acquisitie
• Promotieworkshops. We hebben vooral in de beginperiode veel mogelijkheden
gemist om ons te laten zien. Door de lockdown gingen veel festivals, waar we gratis
workshops wilden aanbieden, niet door. We hebben ons daarom gericht op sociale
media en mond-op-mond reclame.
• Nieuwsbrief. We hebben een bereik van 100 mensen voor onze maandelijkse
nieuwsbrief. Dit zijn beleidsmakers, culturele organisaties en deelnemers van onze
lessen. De nieuwsbrief wordt door 80% gelezen. We zijn heel trots op dat resultaat.
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Sociale media. Op Instagram hebben we 356 volgers en op Facebook 246 volgers.
Er is nog wel wat winst te behalen in het plannen en delen van berichten. Wanneer
mogelijk huren we iemand in die de social media kan verzorgen, alsmede de
nieuwsbrief en website.
Website. Er is veel gewerkt aan een toegankelijke website voor verschillende
gebruikers. We richten ons op gezinnen, volwassenen en op scholen. Scholen in het
Voortgezet Onderwijs weten ons goed te vinden, als ook ouders van kinderen. We
focussen ons komende periode op de doelgroep 18+ en Primair Onderwijs om deze
meer te betrekken bij ons aanbod.
Platforms. We proberen zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden te organiseren om
ons aanbod op te kunnen plaatsen. Zo staan we op Kidsproof, Sport in Arnhem maar
zijn druk bezig ons op meerdere platforms te laten zien.

4. Activiteiten
4.1 Circusschool
Vanaf september 2020 zijn we gestart met wekelijkse lessen voor Jeugd en volwassenen.
Op maandag, woensdag en zaterdag hebben we verschillende groepen kunnen starten:
• Koprolfabriek (maandag en woensdag) 4-5 jaar
• Zweefrolfabriek 6-8 jaar
• FlikFlakFabriek 9-11 jaar
• SaltoFabriek 12-17 jaar
• Volwassenen 18+
• CircusClass Acro Dans 10-17 jaar
We hebben gemerkt dat we met deze leeftijdsgroepen genoeg kunnen differentiëren om
uitdaging te bieden voor alle betrokken deelnemers. Bij iedere lesgroep heeft een docent een
assistent docent die trainingen krijgt om door te groeien naar het docentschap. Vanaf 15
deelnemers hebben we verplicht dat er een tweede docent bij komt om de kwaliteit en
veiligheid in de les te waarborgen.
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•

De Fabrieken
De groepen met de naam ‘Fabriek’ zijn multicircus lessen, gericht op een bepaalde
leeftijd.
In de Fabrieklessen besteden we aandacht aan een zo breed mogelijke ontwikkeling,
zoals grondacrobatiek, jongleren, balans en luchtacrobatiek. Voor de allerkleinsten
zal in de KoprolFabriek de techniek spelenderwijs worden aangeleerd. In de
ZweefrolFabriek zal er veel ruimte zijn voor samenwerking en plezier. Bij de
FlikFlakFabriek wordt het aanbod vraaggerichter maar is er nog veel ruimte voor het
groepsproces. Voor de oudste artiesten in de Saltofabriek zijn de lessen vraaggericht
en ligt de focus op de individuele ontwikkeling.

•

Circus als kunstvorm
Circus gaat niet alleen over de fysieke ontwikkeling, circus is een kunstvorm. We
besteden veel aandacht aan de wijze waarop er gepresenteerd wordt. Niet enkel het
trucje maar ook expressie, publieksbewustzijn en theatraliteit vind je terug in de
lessen.
Aan het einde van het cursusjaar presenteren alle leerlingen zich tijdens een festival
aan het publiek.

•

Wat kun je doen in de lessen van Fabriek Fysiek?
Grondacrobatiek: vloer, handstanden, partneracrobatiek, banquine
Luchtacrobatiek: chinese pole, trapeze, tissu, aerial hoop, touw
Balans: koord, eenwielfietsen, bal, ton, stelten
Jongleren: ballen, doekjes, ringen, kegels, diabolo, flowerstick, hoelahoep

•

Media
We hebben voor de opening van de circusschool een persbericht verstuurd die is
opgepakt door de Arnhemse koerier, Gelderlander en Algemeen Dagblad. Deze is

door allen gepubliceerd. De Gelderlander heeft in navolging nog een 2-pagina groot
artikel in het Arnhem katern gepubliceerd.
In december hebben we een opname gehad van Connection TV voor een uitzending
van een kwartier op hun Youtube kanaal.
Tijdens de opening waren Hans de Vroome (wethouder cultuur Arnhem) en Jan van
Dellen (wethouder sport Arnhem) aanwezig om de circusschool een warm hart toe te
dragen.

Foto uit de Gelderlander september 2020

4.2 Workshops
We hebben dit jaar maar twee workshops kunnen verzorgen.
Workshops Circus voor jeugd - Rijnstad
Verschillende circusdisciplines kwamen aan bod in een twee uur durende workshop voor 912 jaar.
Workshop Illusie – Ruimtekoers. Op Ruimtekoers hebben we onze nieuwe workshop ‘De
Illusie’ uit kunnen proberen. Een workshop op het grensvlak tussen theater, circus en
beeldende kunst. In de workshop leren kinderen wat een illusie is en hoe je een illusie kunt
creëren. Eerst leren de kinderen echte circustrucs van een circusartiest. Daarna mogen ze
dromen over de allermooiste, meest spectaculaire truc waarmee je het publiek zal gaan
verbazen. De truc geven we vorm in 2D. Op de vloer wordt een achtergrond geplaatst waar
de kinderen op gaan liggen. Van bovenaf maken we een foto waarop lijkt het alsof je een
spectaculaire truc doet! De foto’s worden na afloop van de workshop gestuurd naar de
deelnemers.
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4.3 Kinderfeestjes
Vanaf de start van de circusschool kregen we meteen aanvragen voor kinderfeestjes. Uit
deze vraag is een aanbod ontstaan van vier verschillende feestjes.
We zien kinderfeestjes als een onderdeel van de promotie voor de wekelijkse circuslessen.
De feestjes:
Jongleren 8+ Iedereen maakt zijn eigen jongleerballen en/of een flowerstick. Je leert meteen
hoe je hier mooie trucs mee kan maken.
Hoelahoep 6+ Je versiert met tape je eigen hoelahoep en krijgt een workshop van een
circusartiest.
Multicircus 4+ In dit feestje maak je een eigen show met al je vrienden. Verschillende
circusdisciplines komen aan bod en je leert de mooiste trucs.
Illusie 6+ Na te hebben geoefend fotograferen we de mooiste truc zodat het lijkt alsof je deze
truc echt doet.
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4.4 Lockdown activiteiten
Halverwege december kregen we een harde lockdown, net voor de presentatieweek. Om de
leerlingen iets te geven in de lockdown hebben we pakketjes langsgebracht met
circusmaterialen, een kerstkaart en stuurden we wekelijkse challenges.

4.5 Educatie
• Primair Onderwijs. We hebben nog weinig aanvragen van Primair Onderwijs
gekregen. Wel hebben veel basisscholen promotie gemaakt voor de lessen in eigen
nieuwsbrieven. We gaan ons educatieprogramma zichtbaarder maken binnen bureau
Cultuur&School waarvan veel basisscholen het aanbod bekijken.
• Voortgezet Onderwijs. Vanaf de start zoeken veel Voortgezet Onderwijs scholen
contact om een programma af te nemen. Vanwege hoge besmettingscijfers hebben
we alleen de mogelijkheid gehad om op het Montessori College lessen aan te bieden.
Samen met Stichting Act en een vijftal Voortgezet Onderwijs scholen willen we in
2021 programma gaan maken op het snijvlak van Kunst en Sport binnen het
onderwijs.
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5. Samenwerking
Fabriek Fysiek gelooft in het investeren in structurele samenwerkingen en het verstevigen
van netwerken binnen cultuur, sport, onderwijs en welzijn. Daarbij zoeken we naar duurzame
en langdurige samenwerkingen.

5.1 Sportpartners
Sinds het begin van Fabriek Fysiek werken we samen met de Urban Sports Coalition, in
samenwerking met Common Ground. De Urban Sport Coalition zet zich in voor Urban Sports
in de regio Arnhem en is een initiatief van NOC NSF.
Common Ground heeft een zaal midden in Klarendal gehuurd van de Gemeente Arnhem we
kijken naar mogelijkheden om samen met urban sporten en kunst een stevige community te
vormen.

5.2 Onderwijs
Voortgezet Onderwijs
Montessori College Arnhem - Geven we wekelijks keuzevakuren.
Thomas a Kempis College Arnhem - Bekijken we de mogelijkheden samen een
talentontwikkelingstraject te ontwikkelen.
De Stijgbeugel Arnhem - Gaan we een reeks van 5 lessen geven na corona.
’t Venster Arnhem - Gaan we een serie lessen geven aan ISK en de mogelijkheden samen
een talentontwikkelingstraject te ontwikkelen verkennen.
Dorenweerd College - Bekijken we de mogelijkheden samen een talentontwikkelingstraject te
ontwikkelen.
Marnix College Ede - Geven we jaarlijks een week lang circuslessen en werken we naar een
eindpresentatie toe.
Kunstvakonderwijs
We hebben een samenwerking met Fontys Hogeschool voor de kunsten AcApA en Codarts
Circus Arts om ons talentenontwikkelingsprogramma te toetsen en doorstroom van talenten
te stimuleren. Uiteindelijk is de wens om toe te werken naar een goede vooropleiding in het
oosten van het land.

5.3 Maatschappelijke partners
Stichting ACT. We hebben afgesproken samen te werken in een gezamenlijk
talentontwikkelingsprogramma. Ook als het gaat om wijkgerichte projecten is de mogelijkheid
om samen te werken met stichting ACT of later Fryshuset.
Wijkteams Rozet. Er is goed contact met de wijkcoaches van de Rozet. Ze weten ons te
vinden om gezamenlijk programma te ontwikkelen.

5.4 Culturele partners
• Circusfactory – Met Circusfactory hebben we een gemeenschappelijke
freelancepoule. Ook pakken we veel opdrachten samen op om meer slagkracht te
krijgen. Samen ontwikkelen we trainingen en werken we samen om de assistent
docenten op te leiden binnen animatie en workshops. Ook hebben we gezamenlijke
acts en animatie ontwikkelt.
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Cirque de la Liberte – Cirque de la Liberte is het professionele circusgezelschap in
Arnhem. We willen graag samen circus op de kaart zetten als een hedendaagse
kunstvorm.
Stadstheater Arnhem – We werken samen met het Stadstheater om de deelnemers
van Fabriek Fysiek kennis te laten maken met professioneel circus. Zo kunnen
deelnemers voor 10 euro naar een voorstelling, samen selecteren we 3
voorstellingen per jaar.

5.5 Netwerken
• Amateurkunsten Aanbieders Arnhem - Fabriek Fysiek is aangesloten bij dit netwerk
en is aanwezig bij de maandelijkse bijeenkomsten.
• Circuspunt - Fabriek Fysiek is sinds de start actief betrokken bij het jeugdcircus van
Circuspunt. We zijn betrokken bij de nieuwe opleiding voor docenten en zitten in de
adviescommissie.
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6. Toekomst
Nadat de rust is teruggekeerd hoopt Fabriek Fysiek op een rustige, stabiele groei. Allereerst
willen we groeien met het lesaanbod voor jeugd maar ook voor volwassenen. We hebben
ambities om te kijken of we ook in andere steden lessen kunnen aanbieden. Ook gaan we op
zoek naar wijkgerichte manieren van werken om een breder publiek te kunnen bedienen.
Samen met Stichting ACT ontwikkelen we een talentontwikkelingsprogramma in
samenwerking met voortgezet onderwijs en kunstvakonderwijs.
We ontwikkelen laagdrempelig, stoer en uitgesproken educatie en willen artistieke producties
maken met jongeren en onze eigen docenten.
We zullen ons in blijven zetten in netwerken in Arnhem en in het landelijke en Europese
circusnetwerk om circus verder te professionaliseren.
Het allerbelangrijkste is dat we een community zijn in de provincie Gelderland waar iedereen
zich welkom voelt die iets met circus wilt doen.
Bedankt voor het lezen en JOIN THE CIRCUS!

Bestuur Stichting Fabriek Fysiek

Sjoerd Schwibettus, voorzitter

Lianne Konings, secretaris, penningmeester
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Sofie Cornelissen, bestuurslid

