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1. Inleiding
‘Tempel der Verlichting’, doopten de oprichters van genootschap Felix Meritis het
imposante pand aan de Amsterdamse Keizersgracht dat in 1788 geopend werd.
Geïnspireerd op het Verlichtingsdenken had het genootschap drie doelen voor ogen:
het bevorderen van kennis en deugd, het beoefenen van kunst en wetenschap en het
stimuleren van de handel. Felix Meritis floreerde en midden 19de eeuw was het huis
het belangrijkste culturele middelpunt van Amsterdam geworden. Internationale
musici, wetenschappers, denkers, ondernemers en kunstenaars troffen elkaar. Elke
zaal in het gebouw vertegenwoordigde een ander departement van het genootschap:
muziek, tekenkunde, natuurkunde, koophandel en letterkunde. De concertzaal was
internationaal vermaard en diende als blauwdruk voor de kleine zaal van het
Concertgebouw. Brahms en Schumann kwamen er, maar ook Lodewijk Napoleon
en beroemde sterren-en natuurkundigen; tegelijkertijd bleef het huis een
ontmoetingsplek voor de stad en haar burgers. Ook na het opheffen van het
genootschap bleef het pand vrijdenkers en verlichte geesten aantrekken en fungeerde
het als laboratorium voor nieuwe ideeën, nieuwe kunstvormen of nieuwe vormen van
vooruitgang.

2. Felix Meritis
Doelstelling
In onze snel veranderende wereld biedt Felix Meritis ruimte om de vraagstukken
van de 21ste eeuw te onderzoeken. Felix Meritis is een vrijplaats voor nieuwsgierige
mensen die over grenzen heen durven kijken en nieuwe ideeën omarmen. Je kan
er terecht zonder voorkennis: prikkelende experimenten, nieuwe perspectieven en
slimme oplossingen voor de toekomst ontstaan er samen met de beslissers van nu en
morgen. Felix Meritis brengt ondernemerschap, technologie, kunst en wetenschap
samen. Door deze disciplines/pijlers op lichtvoetige manier en vorm te combineren, dienen ze als inspiratiebron voor nieuwe ideeën en vergezichten. Op programmaniveau willen we het publiek prikkelen om tot nieuwe persoonlijke ervaringen
en maatschappelijke inzicht te komen. We presenteren programmering die de geest
verruimt. De referentiekaders van twintigers, dertigers en veertigers (o.a. pop & digitale cultuur) zijn leidend in de manier waarop we onze programma’s vormgeven.
Felix Meritis is er voor en door een nieuwe generatie internationale, nationale en
lokale ideeënmakers, doeners en toonaangevende denkers. In Felix Meritis kan je uitgaan met inhoud: met populaire cultuur als inspiratiebron, kruisbestuivingen tussen
games en wetenschap, ambacht en humor, netwerken en creatie. Felix Meritis biedt
ervaringen aan het publiek, vanuit de overtuiging dat verbeeldingskracht die vrijkomt
door zelf onderdeel van een groter geheel te zijn, kan leiden tot inspiratie, inzicht,
plezier en ruimte voor het loslaten van vaste frames en denkstructuren.
Programmering
Felix Meritis wil een baken zijn voor een ieder die zijn pad kruist. Een
markeringsplek voor een jonge generatie en een ieder die jong van geest is. Een
vrijplaats om hún zoektocht naar een waarheid vorm te geven - als die al bestaat.
Omdat deze jonge generatie wel degelijk snapt dat zoals we nu met de wereld omgaan
- van ethische online vraagstukken, tot klimaatverandering - niet langer houdbaar is.
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Een jonge generatie die het radicaal anders wil, openstaat voor een nieuw idee, een
leeg tekenvel van mogelijkheden, een nieuwe wereld. Niet naïef, wel optimistisch.
Voor hen is Felix dé ontmoetingsplek waar je onbegrensd op zoek kunt gaan naar de
verhalen van straks en morgen. Een plek waar niks zeker is en je altijd mag twijfelen
omdat niemand weet wat de toekomst brengt. Waar we het gaan hebben over een
Tinder etiquette voor twintigers, je met vrienden de live game Levensweg – de Millennial editie speelt. In Felix kom je om te spelen, te leren en te doen. Voor programma’s
op het gebied van technologie, ondernemerschap, wetenschap en kunst met sterke
inhoud, op een speelse manier gebracht. Van zelflerende muzikale algoritmes tot de
virtuele assistent als moderne tool voor feminisme.
De programmalijnen zijn als volgt:
1. Felix Skills & Ambachten
Met Felix Skills springen we in op behoeftes om met je handen bezig te zijn,
(nieuwe) skills te leren en nieuwe ervaringen op te doen. Tegelijkertijd bieden we
concrete handvatten in een hectische wereld waar de behoefte aan traag leven en
duurzame aandacht groeit. De activiteiten hebben tot doel je uit te dagen om je
persoonlijk te ontwikkelen op creatief vlak. Felix Skills laat je iets leren door het zelf
te doen.
2. Ons Digitale Leven
Midden in de digitale revolutie wil Felix het digitale leven van vandaag en morgen
verkennen en tastbaar maken. In onze activiteiten presenteren en onderzoeken we de
creatieve en culturele mogelijkheden, maatschappelijke vraagstukken en toekomstige
relaties die we ten aanzien van technologie en digitalisering aannemen. Om te
begrijpen waar we nu staan, om vervolgens ons eigen handelen en onze eigen
toekomst te kunnen maken. Met als doel om bewustwording te creëren van nieuwe
technologieën en positie te kunnen bepalen ten aanzien van die ontwikkelingen.
3. Mental Health
Veel twintigers zijn overprikkeld door de veelheid aan keuzes en onzeker over welk
pad te volgen, en welke ook vooral niet. Vanwege FOMO zijn ze te druk en te
richtingloos. Ze zijn opgegroeid tegen de achtergrond van het maakbaarheidsidee
en kunnen daardoor soms slecht omgaan met pech, mindere mooie eigenschappen
of sociale druk. In onze mental health activiteiten bieden we handvatten voor een
betere geestelijke gezondheid.
4. Back to the Future of Food
Door middel van (inzichten in) eetrituelen de toekomst van voedsel onderzoeken.
Eten als middel gebruiken om te verbinden, cultureel erfgoed en rituelen te delen en
op zoek te gaan naar nieuwe fusies en tradities. Duurzaam eten op de kaart zetten
door nieuwe ontwikkelingen en trends te signaleren en mee te experimenteren.
5. New Leadership / Courage Leaders
Het tonen van uiteenlopende vormen van inspirerend leiderschap en het samenbrengen van future leaders rondom (de thema’s van) de toekomst: tech, ondernemerschap, wetenschap/kennis en kunst. Nieuwe tijden vragen om nieuw leiderschap.
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Welke ondernemende individuen durven met lef verandering te bewerkstelligen om
vraagstukken van de toekomst aan te kunnen? Wie zijn disruptief en constructief
tegelijk? En hoe inspireren zij anderen? Welke vormen van leiderschap hebben mens
en samenleving nodig voor de wereld van morgen?
6. Op de Schouders van Felix
De rijke geschiedenis van Felix als vruchtbare bodem gebruiken voor vraagstukken
en experiment in het hier en nu. Hoe inspireert de geschiedenis van Felix ons nu en
in de toekomst? Het culturele erfgoed levendig houden; wat hebben de muren gezien?
Activiteiten
- 12 projecten, waaronder vallen en verdeeld worden:
- 60 publieksprogramma’s (online & live);
- 15 overige activiteiten die de impact ondersteunen;
- 60% van de programmering is ontworpen vanuit de ervaring. Publiek wordt
in minder of meerdere mate geactiveerd (versus passief tot je nemen van info);
- 50% van de huisprogrammering komt van bespelers/sterke formats van derden;
- De activiteiten op het podium zijn cross-disciplinair, progressief en verbindend;
- Felix Meritis streeft naar 15% internationale podiumgasten.

3. Doelgroepen
- Jonge creatieveling, studerend of nog niet zo lang werkend. Volgt een creatieve
opleiding, heeft een creatief beroep of geeft een creatieve invulling aan zijn vrije tijd.
Vindt het belangrijk om geïnspireerd te worden. Gaat graag naar fotografie /
exposities / mode / dans.
- De breed geïnteresseerde dertiger, geïnteresseerd in intellectueel uitgaan. Komt niet
alleen op de inhoud af, maar ook op de ontspannen sfeer.
- De life-long learner komt voornamelijk op de inhoud af. Bezoekt onderzoekspro-		
gramma’s, waarbij een onderwerp of thema uit een gekozen voorstelling wordt
verdiept.

4. Financiën
Felix Meritis is een onderdeel van Amerpodia, het bedrijf dat de Amsterdamse cultuurhuizen Felix Meritis, de Rode Hoed, De Nieuwe Liefde en het Compagnietheater
beheert. De ambitie van Amerpodia is om deze bijzondere huizen een nog stevigere
positie in het maatschappelijk debat en culturele leven te geven. Door een samenhangende organisatie te ontwikkelen waarin ieder van deze huizen, met behoud van
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identiteit en uitstraling, gebruikmaakt van elkaars knowhow, creativiteit,
capaciteiten en netwerken. Amerpodia voert de programmering van Felix Meritis uit
in opdracht van Stichting Felix Meritis. Dat doet ze conform een opdrachtovereenkomst, met inachtneming van door financiers verstrekte financiële en inhoudelijke
voorwaarden.
Stichting Felix Meritis vraagt op haar beurt externe gelden aan bij diverse fondsen,
sponsoren en donateurs om de programmering (mede)mogelijk te maken.

Zie de jaarrekeningen van Stichting Felix Meritis voor een gedetailleerd overzicht van
de kosten en baten.

5. Overige gegevens
Stichting Felix Meritis is opgericht op 22 maart 2018 en statutair gevestigd in
Amsterdam. Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Carolijn Borgdorff, voorzitter
Anahita Farokhi, penningmeester
Anna Gimbrère
De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuurders ontvangen geen beloning
voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakt kosten.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder
dossiernummer 71215832.
Keizersgracht 324 |1016 EZ Amsterdam | 020 627 94 77
Stichting Felix Meritis is aangemerkt als Culturele ANBI
RSIN 858626974
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