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Inhoudelijke Verantwoording Cultuur Totaal 2015
Voorwoord
De koers, die we afgelopen jaren zijn ingeslagen, hebben we voor het grootste deel doorgezet en hier en
daar een praktische aanpassing. We hebben nieuwe buren sinds de Openbare Bibliotheek is weg bezuinigd:
de vrijwilligers boekenuitleen BIEB, lunchroom Inge's Eettafel en een aantal spil functies van Woonbedrijf,
Politie en Gemeente Eindhoven. Nu nog meer dan in het verleden ligt Flipside langs de overheid en kan de
functie van Flipside nog zichtbaarder worden. Met de woensdag middag openstelling, tegelijk met de
Flipkids, werkt in ons voordeel: mensen die naar de BIEB komen of voor een kleine lunch lopen ook even
binnen bij de galerie van Flipside, of tonen meer belangstelling dan voorheen.
Vaartbroek begint Artspace Flipside aarzelend te erkennen als een ruimte waar kunst en cultuur plaats vindt.
Al snappen ze het niet altijd, het voelt voor hun niet verkeerd aan. Dat is al iets. De van oorsprong
Caribische en mediterrane bevolking heeft Flipside ontdekt en maakt regelmatig gebruik van verschillende te
huren ruimtes.
Zoiezo meer mensen uit de wijk gaan gebruik maken van verschillende ruimtes in Flipside. Dit komt deels
door ateliers te verhuren aan bewoners uit de wijk, maar zee zeker omdat we ons meer profileren in de wijk.
De politiek van de lange adem en openheid werpt zijn vruchten af.
Galerie en Cultuurprogramma
In basis hebben we het programma van de afgelopen jaren verder uitgewerkt: een podium geven aan jonge
en oudere kunstenaars, de buurt ruimte geven om zich te ontwikkelen en presenteren in Flipside, contacten
versterken met verschillende organisaties in het buitenland en nieuwe partners zoeken om nieuwe cultuur
gebieden te onderzoeken.
In 2015 hebben we een goede balans gevonden tussen verhuren, produceren en exposeren. De verhouding
Eindhoven, Nederland en de rest van Europa lag dit jaar mooi in balans. Naaste gebruikelijke Flipside
activiteiten (exposities en werkperiodes) hebben we ons dit jaar meer geconcentreerd op geluid en muziek.
De galerie heeft een mooie mix van jong en oud getoond. Met 3 Vouwt hebben 3 jonge Sint Lucas studenten
een van de betere tentoonstellingen van afgelopen jaren in elkaar gedraaid. De veteranen van Tarmac (B)
hebben met hun intrigerend en gelaagd werk een dijk van een expo neergezet, mede door de knikkerbaan
voor jeu de boules ballen: een levensgrote baan van sloophout, proactief, muzikaal en imponerend – van
jong tot oud moesten allemaal een keer die ballen laten rollen
Na het succes van de label night in november 2014 zijn we in de 1ste helft van 2015 op stap gegaan in
Nederland met acts en ensembles van het Zesde Kolonne Records label. Het publiek is veel gevallen
gewoon thuis gebleven, maar pers en organisatoren waren positief tot lovend.
De toekenning van subsidie vanuit de Beste Buren voor ons 'The Flipside Paradox' project heeft er voor
gezorgd dat we als Eindhovens product door Noord Brabant en Vlaanderen konden bewegen. Met Zwarte
Vleugels uit Den Bosch (Nederlandse partner) in samenwerking met JazzLab Series (Gent) en De Studio
(Antwerpen) hebben we in 2015 een 20 tal improvisatie concerten uitgevoerd. Hierbij hebben we niet alleen
met Eindhovense muzikanten gewerkt, maar bewust gekozen om ook samen te werken met andere in
Brabant woonachtige muzikanten, naast de Vlaamse artiesten. Het project is in goede aarde gevallen en het
improvisatie ensemble heeft het jubileumjaar Beste Buren in de Singel, Antwerpen als huisband voor het
middag programma mogen afsluiten.
De samenwerking Wooncoöperatie Woonbedrijf, de eigenaar van het pand, verloopt uitstekend. Op 2
prangende vragen vanuit Zede Kolonne/Flipside hebben ze een passend antwoord gegeven:
– de 'volks' keuken zonder vaste kok heeft een nieuwe impuls gekregen: na de grote vakantie is er door
Woonbedrijf een stevige investering gedaan met betrekking gedaan tot de infrastructuur van het culinaire
bastion. Alle electra, gas en waterleiding zijn aangelegd door Woonbedrijf.
– met 'vergroening' van Artspace Flipside (met als doel het 1ste Off-TheGrid kunst & cultuurcentrum van
Nederland te worden) is de 1ste stap gezet: een groen dak op de loods. De renovatie van het dak heeft eind
2015 een aanvang genomen, waardoor in de lente van 2016 het groene sedem dak gelegd kan worden.
Eind 2015 heeft de stichting besloten om de organisatie te anders samen te stellen. De stichting geet
Artspace Flipside verzelfstandigen als een volle dochter. Onder de naam Culturele Coöperatie Artspace
Flipside gaat een aparte organisatie Flipside verder uitbouwen om tot een beter bezetting, gebruik en
invulling van het pand te komen. De Zesde Kolonne blijft het artistiek programma verzorgen. Door het
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afstoten van de interne logistiek en beheerders taken kan de stichting zich weer meer bezig houden met
taken waarvoor de stichting is opgericht: kunst en cultuur. Er loopt ook een ANBI status aanvraag bij de
Belasting, met als doel om te kunnen werken met een officiële vrijwilligersploeg, die onder andere ingezet zal
worden bij Flipside, om deze organisatie en vooral het gebouw beter te laten functioneren. Met als
achterliggend doel om een pool te ontwikkelen van freelancers en zelfstandigen om ze de
professionalisering van Flipside verder te ontwikkelen.
Cultuur Educatie
Met de Bijenkorf, een basis school gelgen aan winkelhart Vaartbroek, zijn we na jaren van radio stilte weer
begonnen om klassen uit nodigen om naar tentoonstellingen te komen kijken en rondleidingen te geven.
Voor 2016 proberen we het programma te intensiveren en een creatief educatief programma op te zetten.
Naar aanleiding van de AK47 tentoonstelling hebben we op het Lorenz Casimir College een week lang
geëxposeerd en met klassen van de onder en bovenbouw een lesprogramma samengesteld. Onderwerpen
waren daarbij wapens, wapenhandel, geweld in de wereld en geweld in je eigen omgeving. Een succesvolle
maar ook controversiële week. De tentoonstelling was in de weken na de aanslagen in Parijs.
Een bijkomende factor was daarbij, dat we opgemerkt hebben dat de middelbare scholen niet over een
ruimte beschikken om tentoonstellingen in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte te presenteren. Er is een
gymzaal, handenarbeid lokaal, een muzieklokaal maar geen tentoonstellingslokaal. Zo'n ruimte kan geschikt
zijn voor alle soorten exposities , niet alleen kunst maar ook natuurkundige, letterkundige etc
tentoonstellingen. Dit is een interessant traject om verder te onderzoeken omdat het een praktisch gedeelte
kan invullen bij een theoretische onderbouw; men hoeft niet naar een musuem maar het museum komt naar
school. Deze werkwijze kan een brug slaan tussen kennismaken met kunst, uitleg en interesse kweken en
daarna naar een echt museum te gaan. Lessen in het leren kijken naar en begrijpen van kunst (of een
wetenschap etc).
Een vaste waarde blijft het creatief educatief programma op de woensdag middag; Flipkids. We hebben een
vaste creatieve stek voor de kids uit de buurt gecreëerd. Dit werkt goed voor de concentratie en het
vertrouwen. Met een vast team van wijkbewoners, stagiaires en professioneel opgeleide vrijwilligers maken
we een programma wat aansluit op de galerie, de school en vakantie periodes (zoals Kerstmis en Pasen met
aangepaste programma's) en als het mooi weer is naar buiten toe: koekjes bakken en aanbieden met
koffie/thee aan de voorbijgangers (omgang en sociale manieren bij brengen).
Samenwerking
Plannen ontstaan vaak uit ideeën, die niet perse uitgewerkt hoeven te worden maar wel kunnen leiden naar
nieuwe wegen. De Hamburg connectie is in rook opgegaan. Met het Ruhrgebied loopt er nog steeds een lijn,
maar door organisatorische problemen aan Duitse zijde doorgeschoven naar 2016.
Met Dresden ligt er nu een traject waarin we tentoonstellingen gaan uitwisselen. Na de foto expositie met
fotografen uit de Oekraïne (voorjaar 2015) gaan we in 2016 verder met 2 exposities vanuit Dresden
georganiseerd.
Dresden is ook de poort naar midden en oost Europa. Na een werkbezoek in november 2015 zijn we
uitgenodigd om deel te nemen aan een inter-Europees congres nEuropa in april van 2016.
Onze uitgaves op vinyl en op papier van Eindhovens talent, wat anders niet de aandacht krijgt en verdient,
helpt de diverse acts wel verder op weg om opgepikt te worden door grotere maatschappijen en
organisaties.
In Noord Brabant, Limburg werken we samen met Zwarte Vleugels (The Flipside Paradox), Effenaar
(programmering Psych Lab Fest) en Intro Maastricht (muziek en geluid).
Specifiek voor Eindhoven zijn we onderdeel van stichting K9 en werken we op bijna dagelijkse basis samen
met de Fabriek, Kelderman & van Noort, Inkijkmusuem, TAC, Stroomhuis en Beukorkest.
We zien dat ons programma op lange termijn vruchten afwerpt en we zijn dan ook van plan om onze
activiteiten in 2016 voort te zetten op het ingeslagen pad.

Stichting Zesde Kolonne – Artspace Flipside

Inhoudelijke Verantwoording Cultuur Totaal 2015

Namen, getallen en cijfers 2015 - Activiteiten van Zesde Kolonne – Artspace Flipside
De volgende tentoonstellingen/evenementen – aantal bezoekers:
Begrenzt – 100 pers (doorloop vanuit 2014)
3 Vouwt – 55 pers
Daar Waar Het Schip Strandt – 130 pers
Behind the Schengen curtain – 30 pers
AK 47 – 240 pers
Zorg & Hoop – 70 pers
Ballistic – 130 pers
The Big Draw – Tekenen met een Grote T – 70 pers
Haunted Night – 750 pers
Contemproy Flo to Glo Eindhoven – 150 pers
Grenswerk 2015 – Elbtaler Alptraume – 180 pers
Deze kunstenaars hebben gewerkt en/of tentoongesteld in Flipside:
Martijn Gort,
Saskia de Marée, Aquil Copier,
Wiel Wiersma, Cecilia Rebergen,
Danny Scholtze, Eva Beerekam,
Luk Sponselee,
Toni van Tiel,
Maggy van Zon,
Rogier Walrecht,
Marieke Peters,
Tijs Rooijakker,
Matijs van de Kerkhof,
Tessa de Swart,
Michiel van de Meygaard,
Mirka Farabegol,
Munne,
Berry Sanders,
Pieter Reef,
Wendy Veldhuis,
Marthe Zink,
Lilia Scheerders,
Aagje Linssen,
Jeroen Vrijsen
Rik van Mierlo,
Jolie van Wijngaarde
Jim Bloksma
Jeroen de Leijer
Ivo van Leeuwen
Rioel Sloot
Camille Dings
Joop Horst
Paul Scheepers
Goof Salimans
Leonard bedaux
Moedars
Nick J. Swarth
Walter Kerkhofs
Marjolein Schalk
S.L. Trumpstein
comicmagazine Mr. Fantasy
Mykola Dzhychka,
Roman Mykhailyuk,
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Taras Dutka,
Yuriy Bakay,
Mariana Glynska en
Dmytro Petryna
Stef Fridael,
Anthony Kleinepier,
GTVR,
Joshua Rutgers,
Lody van Dulken,
Daniel Wechsler,
Nick J. Swarth,
Sjoerd van Lankveld,
Goof Salimans,
Reint Tiggelaar,
Freek M. Willems,
Lucia Sotnikova,
Imke Brunzema,
Fieke van Berkom,
Jordy Koevoets,
Yosvany Malagon,
Jan Willem Campmans,
Daniel Djamo,
David Marszewski,
Joseph Huot,
Toos Nijssen,
Erik Vermeulen,
Dennis Voorkennis,
Robbert&Frank Frank&Robbert,
Art van Triest,
Joyce Overheul,
Sierk van Meeuwen,
Tom Velthuis,
Grafische Ongehoorzaamheid,
Klaus Pinter
Deborah van Russel
DAINK
Janna van den Einden
Christiaan Don
Lie Clonen,
Monique Culenaire,
Willy De Backer,
Jef De Mulder,
Eric De Prins,
Claire Dries,
Marc Janssens,
Jan Steven,
Dirk Stoops,
Igor Verpoorten
Werner Klompen
Bram Hermens
Jeroen Bos,
Louk Kuijs,
Cathedral of Confusion,
Werner Klompen,
Rachel van Balen
Chris Dierickx
Aaron van Erp
Richtje Reinsma
Jan Bilitewski
Fang Mij
Janita Bӧker
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theater/concerten/film/performances:
Lilia Scheerders
Tessa de Swart
Skanky Ho
The Flipside Paradox
Kabas (B)
Optical Machines
DJ Pinchado (Arg)
TransLuv Airlines
El Cantina
Electronic Jam Sessies – 125 pers
DJ Frietboer
Marc Alberto – ism Intro Maastricht
Marco Mlynek – ism Intro Maastricht
Haatbaard
B-Art2
DJ Nanda & Janita
Flipkids Club
35 woensdagmiddagen met gemiddeld 20 kinderen uit de buurt Vaartbroek per Flipkids
Externe projecten:
Zesde Kolonne Label Night – Tilburg, Utrecht, Amsterdam, den Haag, Rotterdam, Bergen op Zoom,
Düsseldorf, Antwerpen
Concertreeks met ensembles en bands uit de Zesde Kolonne stal: Dubach&vanHorrik, Hardheaded Soul,
Neon Twin, Fabel Dust,
The Flipside Paradox – Gent, Antwerpen, Leeuwarden, Rotterdam, Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven.
In samenwerking met Zwarte Vleugels (Den Bosch), Belcrum Beach Breda, Beste Buren, JazzLab Series
(Gent) – – 20 uitvoeringen – 2000 bezoekers
Ak-47 – De Nieuwe Vorst – Tilburg – 700 bezoekers
Expositie met een deel van de kunstnaas uit de Flispide tentoonsteling
AK47 – Lorentz Casimir College Eindhoven
Expositie in klaslokaal met gekoppeld educatief programma – 250 leerlingen
Flipside Podium – Vershal Strijp S
Expositie muur voor kunstenaars en designers uit Artspace Flipside
workshops
Domme Vragen – door Margriet Kick's Ass
AK 47 – Lorentz Casimer College
curatoren/programmeurs:
Werner Klompen
Jim Bloksma
Christiaan Don
Willy De Backer
Art van Triest
Jeroen Vrijsen
Aagje Linsen
Jacky Dodemontavo
Niels Duffhues
Luk Sponselee
uitgaves/publicaties
HRNS – HRNS – 12” vinyl 300 exemplaaar
Sun Machinery – 12” vinyl 300 exemplaaar
The Flipside Paradox – 12” vinyl 300 exemplaaar
Grenswerk 2015 – doos met postkaartjes en boekje i.s.m. Kazerne Tripkau
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Vermeldingen/artikelen:
Eindhoven Dagblad – 3 Vouwt
Dommelbeemd – Artspace Flipside
Eindhoven Dagblad – AK47 Lorenz Casimir College
Eigen huis & Interieur – Artscape Flipside
Eindhovens Dagblad – Fridael Woodburner
Eindhovens Dagblad – Jeroen Vrijsen
Eindhovens Dagblad – artikel over Geluidsstudio in Eindhoven
Travel Eindhoven – vermelding Artspace Flipside
Eindhovens Dagblad- recensie Grenswerk
Eindhovens Dagblad – artikel over speelgoed actie
2 voor 12 Tilburg – recensie Label Night in Hall of Fame
Draai om Je Oren – recensie uitgave Sun Machinery
New Folk Sound – recensie uitgave Fable Dust
Gonzo Circus 126 – recensie uitagave Fable Dust, Dubach&vanHorrik
RifRaf – recensie uitgave HRNS, Sun Machinery en The Flipside Paradox
OOR – recensie uitgave HRNS
Nieuwe Noten – recensie uitgave Fable Dust
OOR – recensie uitgave Fable Dust
Vital Weekly – recensie uitagave Fable Dust, Dubach&vanHorrik
RifRaf – recensie uitgave Fable Dust
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