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Aan: Tweede kamer
t.a.v. de kamerleden die zitting hebben in de commissies
EZK, OCW en SZW
Amsterdam, 31-03-2020
Geachte Kamerleden,
Stelt u zich deze quarantaine eens voor zonder kunst: muziek, beeldende kunst, film, literatuur en
dans!
Als vakbond, Belangenvereniging van Improviserende Musici (BIM) sluiten wij ons aan bij de vele
noodkreten en specifieke problemen die de Kunstenbond aandraagt.
Met deze brief willen we speciaal de aandacht richten op artiesten die de kleinschalige podiumkunst
zoals jazz- en improvisatie-muziek levend houden in dit land.
Zij moeten niet vergeten worden, zowel bij de generieke maatregelen als later bij de opbouw en het
herstel.
Er is een noodsituatie - u beseft dat als geen ander - maar deze sector is nu met een wurggreep voor
100% buiten werking gezet, en velen dreigen buiten het nu opgestelde vangnet te vallen.
We vrezen dat bestuurders en leiders zich er niet voldoende van bewust zijn dat de podia en de
artiesten er wellicht niet meer zijn, straks wanneer het leven weer op gang komt. De meeste
kunstenaars werken niet voor groot gewin, maar om het leven voor iedereen interessanter te maken,
voor reflectie en entertainment. Maar er is wel een grens aan wat nog mogelijk is om te overleven,
ook als kunstenaar.
Improviserende musici werken vaak met een hybride praktijk, met verschillende werkzaamheden
als o.a. optreden, opnames maken, componeren, lesgeven en workshops geven voor organisaties.
Dit gebeurt met ZZP status, freelance en verloning, en vaak noodzakelijke bijbanen. Vaste banen
bestaan niet voor een uitvoerend musicus met de specialisatie improvisatie, toch vallen velen van
mijn collega's buiten de nu opgestelde regelingen. Het laatste geldt ook voor de kleine (jazz)podia.
Wij vragen u om er voor te gaan staan dat dat niet gebeurt.
Geef om ze, steun ze in deze zware tijd en denk na over de toekomst ook van de kunstenaars - zoals
de jazz musici - en hun podia, die zo veel plezier en diepgang geven aan onze samenleving.
Hartelijke groet,
Thomas Winther Andersen
Voorzitter BIM, Beroepsvereniging Improviserende Musici

