
Broedplaats de VLUGT
Een warm cultureel nest waar wordt gebroed, 
geproduceerd en geprogrammeerd. 
Een buurtgerichte broedplaats waar je je thuis voelt. 
Waar kunst en cultuur over jou gaan, je aanspreken en uitdagen. 
De Vlugt wordt nu verbouwd en na de zomer ’21 wil De Vlugt 
van betekenis zijn voor  de bewoners van Slotermeer. Als 
werklocatie richt de Vlugt zich op de buurt en in het bijzonder op 
haar jongeren.
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Focus op de podiumkunsten
De Vlugt bestaat sinds 2011. Al tien jaar doen de klaslokalen van 
deze voormalig huishoudschool dienst als atelierruimte voor 
kunstenaars en creatieven. Als het gebouw in de zomer af is dan 
biedt de Vlugt ook ruimte voor oefen- en uitvoeringsruimtes voor 
de podiumkunsten in de stad. Daarvoor worden er drie workshop- 
en presentatieruimtes, 2 repetitielokalen en een theaterzaal 
aan het pand toegevoegd. Gezien het grote tekort aan oefen- en 
uitvoeringsruimtes zijn deze nieuwe voorzieningen ook te huur 
voor creatieve, maatschappelijke, educatieve en commerciële 
partijen van buiten het pand. Delen maakt de kostbare faciliteiten 
niet alleen voor iedereen toegankelijk, maar brengt bovendien 
andere stemmen en smaken naar Slotermeer. Vanuit deze 
diversiteit wordt een programma samengesteld dat zich richt op 
dans, theater, muziek, kunst, urban arts en nog veel meer. Dankzij 
de verbouwing kan De Vlugt de komende jaren vooruit en is de 
broedplaats in staat beter te voorzien in de behoeftes van de buurt 
en de vele jongeren die Slotermeer rijk is.

Het programma
Iedere dag is er wat te beleven in De Vlugt. Niet alleen 
als toeschouwer bij voorstellingen of lezingen, maar ook 
als deelnemer aan workshops en andere activiteiten. Het 
cultuuraanbod heeft betrekking op de bewoners van Nieuw-
West. Er worden thema’s aangesneden die van belang zijn in hun 
dagelijks leven en waarin de stem van de toeschouwers onderdeel 
van de kunstuiting is. In een kruisbestuiving van kunstenaar, 

publiek, professional en amateur wordt iedereen een deelnemer 
en groeien we naar elkaar toe. Publieksparticipatie en co-creatie 
zijn de kernwaarden van dit programma. De Vlugt maakt daarbij 
gebruik van het netwerk dat Urban Resort heeft opgebouwd.

Jongeren voorop
Middels het talentontwikkelingsprogramma richt De Vlugt zich 
op educatie van jongeren van 8-26 jaar, met de nadruk op 12-18 
jaar. Een laagdrempelig en breed programma aan culturele 
cursussen en activiteiten wordt gedragen door creatieve talenten 
uit Slotermeer/Nieuw West waar de jongeren zich in kunnen 
herkennen. Vanuit hun eigen interesses worden de jongeren 
uitgenodigd om mee te doen. Met kunst en cultuur als tool kunnen 
ze hun talent ontwikkelen, ontstaat er ruimte voor zelfexpressie 
en wordt hun taalvaardigheid gestimuleerd. Speerpunt van het 
talentontwikkelingsprogramma is dat de jongeren door kunnen 
groeien. Ze worden uitgenodigd en uitgedaagd het programma 
van De Vlugt mede vorm te geven. Een onderdeel waar extra 
aandacht aan wordt gegeven is het meidenprogramma, want ook 
zij moeten zich welkom en veilig voelen in De Vlugt.

Voor iedereen
De open uitstraling van De Vlugt maakt het aantrekkelijk om 
zomaar even binnen te lopen, bijvoorbeeld om wat te drinken 
in het gezellige café op de begane grond. Een plek waar zowel 
de buurtbewoners, als de bezoekers van de programma’s 
en de broedplaatshuurders graag komen. ZZP’ers en andere 
thuiswerkenden uit de buurt vinden in de horeca en de foyer 
werkplekken met goede wifi en stopcontacten. Ze kunnen gebruik 
maken van de vergaderruimte en van voorzieningen die andere 
huurders aanbieden, zoals de muziekstudio’s Daarnaast is er een 
ontmoetingsplek waar ze kennis en ervaringen kunnen uitwisselen 
om hun werkzaamheden in een stroomversnelling brengen.

Buurtgerichte broedplaats
De bovenste verdiepingen van het pand blijven werk- en 
atelierruimtes voor creatieven, kunstenaars en culturele 
instellingen, waar in alle rust gewerkt en geëxperimenteerd 
kan worden. Vanaf 2021 is de Vlugt ook een toegankelijke en 
buurtgerichte broedplaats met betaalbare oefen- en werkruimtes 
en een artistiek programma waar jonge buurtbewoners hun 
talenten kunnen ontwikkelen.
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