De Paradox Organisatie
Muziekpodium Paradox is eigendom van de Stichting Bevordering Muziekimprovisatie (SBM),
opgericht op 12 oktober 1979. Geholpen door een financiële garantstelling van 175 muzikanten en
sympathisanten, kon in 1984 het huidige pand op de hoek van de Willem II-straat en de
Telegraafstraat worden aangekocht. Alom bekende jazzmusici als Paul van Kemenade, de gebroeders
Palinckx, Jeroen van Vliet en vele anderen hebben er de start van hun carrière aan te danken.
Sindsdien heeft Paradox zich ontwikkeld tot een nationaal en internationaal toonaangevend podium
voor Jazz en Improvisatiemuziek. Een onderscheidend podium met regionale uitstraling dat Tilburg op
de muzikale kaart zet. Daarbij heeft zij van oudsher een nauwe band met instellingen, makers, publiek
en muziekonderwijs. Hechte samenwerkingen met o.a. AMPA (Hogeschool voor de Kunsten) krijgen
op vele vlakken en bij verschillende studierichtingen vorm.
In de afgelopen jaren heeft het podium een aantal ingrijpende verbouwingen ondergaan. In 2012 is de
benedenverdieping grondig verbouwd. Deze verbouwing heeft geleid tot een transparante ingang, een
verbeterde uitstraling van het pand, een volledig herziene horeca functie met een apart café gedeelte,
beter zicht op het podium en betere faciliteiten voor medewerkers en artiesten.
Aansluitend is het podium voorzien van nieuwe theatertechniek, waarbij de geluidsinstallatie,
lichtinstallatie en luchtbehandeling zijn gereviseerd en vervangen. Als sluitstuk van deze technische
professionalisering heeft Paradox eind 2018 met behulp van een zeer succesvolle
Crowdfundigscampagne een Steinway B concertvleugel kunnen aanschaffen.
Na voorbereidende werkzaamheden in 2018, is in 2019 aangevangen met het laatste ambitieuze
project: de bouw van een muzikale Broedplaats. Paradox is van oudsher in Tilburg de werkplaats
geweest voor getalenteerde musici. Met de bouw van de nieuwe muziek ateliers kan Paradox deze
functie een enorme stimulans geven en in de toekomst nog beter haar vertrouwde rol vervullen.
Met de transformatie van de twee bovenverdiepingen van Paradox tot Muzikale Broedplaats, gaat
Paradox een volgende fase van haar bestaan in. Naast de belangrijke functies van het podium en de
zaal, krijgt zij met de Broedplaats een nieuwe, complementaire missie in het versterken van de fysieke
voorwaarden in Tilburg voor de ontwikkeling en begeleiding van muzikaal talent.
De missie van Paradox heeft vier doelstellingen:
1. Paradox wil haar verworven status als toonaangevend jazzpodium in de volle breedte
voortzetten en uitbouwen.
2. Paradox wil hét stimulerend podium blijven voor de talentvolle (jonge) musici en daarbij
ondersteunend zijn voor het muziekonderwijs in Tilburg.
3. Paradox wil haar uitstekende faciliteiten voor kleinschalige muziekbeoefening ter beschikking
stellen voor Tilburgse initiatieven op dat terrein.
4. Paradox wil toegankelijke, laagdrempelige en goed ingerichte werk ateliers bieden aan
muziekprofessionals, waar gezelschappen of solisten de tijd en ruimte krijgen om zich te
ontwikkelen, aan nieuwe creaties kunnen werken en nieuwe samenstellingen kunnen vormen.
Zij wil een plek bieden waar makers elkaar ontmoeten en inspireren, omgeven door een
organisatie die ze ondersteuning, advies en een netwerk biedt.
De stichting wordt geleid volgens de principes van het bestuur-model van de Code Cultural
Governance. Het bestuur heeft een toezichthoudende en adviserende rol en bestaat uit leden die
deze functie onbezoldigd vervullen. Het gehanteerde besturingsmodel wordt op regelmatige basis
geëvalueerd en geanalyseerd, voor het laatst eind 2019.
In 2020 heeft een aantal veranderingen plaatsgevonden in de bestuurssamenstelling. Marieke Prins is
benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitster en Anneroos Goosen en Gijs Bernard, twee jonge mensen uit
het culturele veld, zijn tot het bestuur toegetreden. Overige zittende leden zijn Jan Hein van Ras, Joris
Bedaux en Frank Slijpen. De dagelijkse leiding wordt gedelegeerd aan een directeur.

