
Welkom in  
Broedplaats de VLUGT
(Sociaal)ondernemer gezocht voor ondersteunende horeca in 
hernieuwde Broedplaats de VLUGT
Vernoemd naar de straat waaraan de broedplaats ligt, doen de klaslokalen van deze 
voormalige huishoudschool nu dienst als atelier, kantoor en geluids-, film- of fotostudio. De 
VLUGT bestaat al meer tien jaar en heeft in deze tijd veel verbinding gemaakt met de buurt 
waarin zij staat, en heeft de creatieve hub veel betekend voor de kunstenaars die er vrijuit 
konden ontwikkelen en experimenteren.

In de sociale onderneming en cafe Westside was er vele jaren ruimte waar bewoners 
om elkaar te ontmoeten. O.a. vond de legendarische Geluksdisco er plaats: een warme 
dansavond die de buurt samenbracht. Theatergroep Zina organiseerd bijzondere 
traditionele theeceremonies in het gebouw, waar vrouwen uit de buurt ongeremd 
kunnen praten over familie, seksualiteit of financiën. Kunstcollectief Goleb heeft in de 
broedplaats vele exposities en meetup’s georganiseerd voor een internationaal publiek, 
en dansgezelschap ICK ontwikkelde hier hun vele voorstellingen. KunstWest organiseert 
op haar beurt nog altijd inspirerende schilder- en tekensessies voor buurtbewoners. In de 
VLUGT hebben de laatste 10 jaar talloze evenementen plaats gevonden. 
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Op naar een nieuwe VLUGT!

Het gebouw zal in 2021 verbouwd worden, en herontwikkeld 
worden tot een nieuwe, frisse broedplaats die de komende 
10 jaar vooruit kan en zijn stempel kan blijven zetten op de 
buurt. 

Concreet betekend dat dat er drie workshop- en 
presentatieruimtes worden gerealiseerd. Daarnaast 
worden delen van het gebouw verbouwd tot twee 
repetitieruimtes voor beofening van podiumkunsten. De 
gymzaal wordt herontwikkeld tot theaterzaal. 

3 WORKSHOP- & PRESENTATIERUIMTES

2 REPETITIERUIMTES 

1 THEATERZAAL

Het pand krijgt een open uitstraling. Een bruisende en 
creatieve locatie waar je binnen kan lopen om je in te 
schrijven voor een dansles, kaartjes kan reserveren voor 
een van de vele voorstellingen en waar jeeen kopje koffie 
kan drinken in het café. 

Er zullen op dagelijkse basis programma’s plaatsvinden op 
het gebied van dans, theater, muziek, kunst, urban arts en 
nog veel meer. 

Wat gaan we doen?

In samenwerking met het stadsdeel, zal Urban Resort vanaf 
2020 een talentontwikkelingsprogramma voor jongeren 
(8-26 jaar) op gaan zetten. Samen met de huidige huurders 
van de broedplaats en (stadsbrede) culturele instellingen, 
zal het dagelijkse programma inhoudelijk worden ingevuld. 
Het programma zal inspelen op actuele onderwerpen, de 
behoeftes van de buurt, met als leidraad  de verhalen van 
de jongeren die  hier straks wekelijks over de vloer komen 
voor de educatieve programma’s.

Voor deze nieuwe fase van de Vlugt zoeken wij een nieuwe 
partij die samen met Urban Resort en de huurders wil 
bouwen aan de vernieuwde broedplaats. 

Onze ideale kandidaat
In de vernieuwde VLUGT is elke dag iets te doen; in de 
zalen volgen jongeren diverse lessen en worden er theater 
repetities gehouden, in de rest van het gebouw werken 
tientallen creatieven aan hun dagelijkse beroepspraktijk. 
De horecagelegenheid in de Vlugt is de verbindende 
schakel tussen al deze verschillende gebruikers. 

Onze ideale horecapartij is een sociaal maatschappelijke 
of cultureel ondernemer, die naast zijn hoofdactiviteit ook 
graag ondersteunende horeca faciliteert. Organiseert 
zelf ook buurtgerichte activiteiten, stimuleert culturele 
initiatief en is er in de bedrijfsvoering ook zelfs plek 
voor talentontwikkeling, in de vorm van stageplekken of 
jongerenbegeleiding. 
Deze partij faciliteert tijdens voorstellingen/evenementen 
en zaalverhuringen, en heeft een welkomstfunctie voor het 
gebouw. Idealiter kunnen bezoekers hier ook op dagelijkse 
basis  terecht voor informatie over het programma en 
ticketverkoop. Op deze manier fungeert de ruimte als een 
open functie naar de buurt. 

De plek moet een laagdrempelige uitstraling hebben, en 
een plek worden waar zowel de buurt, als de bezoekers van 
de programma’s en de broedplaats huurders zich welkom  
voelen
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LAAGDREMPELIG

PROFESSIONEEL

KANSEN
Ziet kansen in de culturele 
programmering in de VLUGT en het 
talentontwikkelingsprogramma

MOGELIJKHEDEN
Ziet mogelijkheden in het faciliteren van 
verhuur van de flexibele ruimtes voor 
eigen bedrijfsvoering, het culturele- en 
talentontwikkelingsprogramma

BUURTFUNCTIE
Buurtfunctie cq bereid om relaties aangaan 
met de buurt of culturele/maatschappelijke 
instellingen

CREATIEF en/of 
MAATSCHAPPELIJK 
Affiniteit met kunst en cultuur

SAMENWERKING
Samenwerkingspartner en verbinder in de 
broedplaats

 KANDIDAAT
 PROFIEL 

Algemene informatie/voorwaarden
Het betreft geen volledige horeca, maar ondergeschikte 
horeca, ter ondersteuning aan de broedplaats en haar 
programmering.   

De horeca ondernemer is bereid om investeringen te doen 
om aantrekkelijkheid van de Vlugt als mede horeca te 
vergroten

De horeca ondernemer beschikt over noodzakelijke 
competenties om zelf ook culturele en maatschappelijke 
initiatieven te ondernemen gericht op de buurt

De verbouwing
Om de nieuwe Vlugt te realiseren, zal het gebouw in het 
voorjaar van 2021 gedurende drie maanden verbouwd 
worden. Een groot deel van de verbouwing zal ook in de 
horecaruimte plaatsvinden. De entree van het gebouw 
wordt geopend, de trap naar de eerste wordt verplaatst 
en er zullen twee workshopruimtes gerealiseerd worden. 
Per medio 2021 kan de ondersteunende horeca starten. 
Mocht je eerder willen starten is dat mogelijk voor een 
gereduceerde huur maar gedurende de verbouw periode 
kan de horeca niet open.

Het is een open ruimte van ongeveer 185m2 met veel ramen 
aan de straatzijde en heeft daardoor een open uitstraling. 
In het midden van de ruimte staat een bar die voorzien is 
van basisvoorzieningen zoals waterpunt en fornuis. Aan 
de achterkant mogelijkheid om een kantoor en opslag te 
realiseren. Het is mogelijk om gedeeltelijk of geheel gebruik 
te maken van de twee aangrenzende workshopruimtes. 

Procedure aanmelding
Urban Resort streeft ernaar om medio december 2020 een 
kandidaat te selecteren. 
Om op dat moment één partij te kunnen selecteren, dient in 
ieder geval een businessplan met begroting
ingediend te zijn, als basis voor een eerste gesprek. 

Interesse?
Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak 
voor een bezichtiging contact op met Shai Langen via 
shai@urbanresort.nl of 020-6937575.

Urban Resort
De Vlugt is ontwikkeld en wordt beheerd door Stichting 
Urban Resort. Urban Resort is opgericht in 2006 met haar 
eerste project; het voormalige Volkskrantgebouw. Inmiddels 
neemt Urban Resort in Amsterdam 19 panden onder haar 
hoede en bestaat het team uit 20 medewerkers.

www.urbanresort.nl
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