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Sinds vier jaar leid ik het Plein Theater in Oud-Oost. In die vier 
jaar is er veel veranderd aan de programmering en de positie die 
het theater inneemt in de buurt, het stadsdeel en de stad. Met 
recht kunnen we zeggen dat het Plein Theater een duidelijke 
positie heeft ingenomen: het Podium van Oost dat we vier jaar 
geleden al wilden zijn. Door onze strategie is het Plein Theater 
een podium geworden met een duidelijk gezicht en kun je onze 
programma’s zowel online als live bezoeken.

2021 startte met een gesloten podium. De regering kondigde een 
avondklok af en tot ver in het voorjaar ontvingen we geen bezoe-
kers. Het allereerste publieke programma was een digitale instal-
latie van het collectief BetweenTwoHands in de zaal, waarbij we 
de coronaregelgeving omzeilden door als pop-up store toeganke-
lijk te zijn voor individuen. De installatie Ecognosis N52°21’40.4” 
E4°54’50.4” sloeg meteen de spijker op zijn kop. Onze zaal werd 
omgetoverd tot een kijkdoos waar je zelf in de wereld van pop-up 
en animatie kon stappen. 
De programmering van theater en dans in de eerste helft van 2021 
moesten we doorschuiven naar de tweede helft van 2021. Pas op 
10 juli openden we met publieke voorstellingen, en op 14 decem-
ber sloten we alweer. In de maanden van de lockdown maakten 
we ons programma Amsterdam Talks Sex voor de thuisblijvers en 
de Plein Theater-fans. Rondom Keti Koti stond Swart Gat/Gouden 
Eeuw in de reprise.

In 2021 konden we met steun van het Fonds Podiumkunsten con-
tinuïteit bieden aan de hybride programmering. Hierin kwamen 
een aantal lijnen samen: jeugdprogrammering voor de buurt, 
Nieuwe Noten Amsterdam (waarin we de niche invullen tussen 
conservatorium en Muziekgebouw aan ’t IJ, hedendaagse dans in 
samenwerking met ICK/Dansmakers en beeldende installaties in 
de zaal.

Het Plein Theater is projectmatig gesubsidieerd en krijgt een 
kleine maar belangrijke toelage van het Amsterdamse Stadsdeel 
Oost. Sinds 2020 hebben we bij de Gemeente Amsterdam nood-
steun aangevraagd om het groeiende financiële tekort te kunnen 
opvangen; deze werd pas eind december 2021 toegezegd. Mede 
geholpen door onze buitenreclame, met de poster als podium, 
wisten 5688 mensen het theater te vinden; slechts 40% van ons 
jaarlijks publieksbereik vóór corona. Terwijl het theater bijna 5 ½ 
maand formeel dicht was en bij opening vaak maar 30% van de 
capaciteit mocht benutten. 

De € 156.821 van het Stadsdeel Oost voor de exploitatie vormt 
daarom een zeer welkome bijdrage voor ons. Maar het is te weinig 
om echt te bouwen aan een duurzaam en kwalitatief theateraan-
bod in het stadsdeel. Bovendien heeft ons theater de komende 
tijd nog een aantal extra puzzels op te lossen. We worden feitelijk 
groter met de aanwinst van Broedplaats de Dapper, maar in de 
coronatijd hebben we juist moeten snijden in personeel. 

We hebben veel ambitie om samen met Stadsdeel Oost, met de 
partners van het EAST& en met andere samenwerkingspartners 
van grote betekenis te zijn voor makers en publiek, zowel in Oost 
als daarbuiten. 
We zouden daarom een zakelijk leider, een programmamaker 
en technici willen aannemen naast onze drie vaste medewerkers, 
maar helaas biedt de exploitatie ondersteuning daarvoor geen en-
kele ruimte. En projectsubsidies zijn van tijdelijke aard.

We hopen dat u ook komend jaar met ons in gesprek wilt gaan 
over de duurzame verbreding van onze basis, zodat het Plein 
Theater en Broedplaats de Dapper hun belangrijke functie in de 
ecologie van cultuurplekken in Oost goed kunnen vervullen. 

Berith Danse
Directeur PodiumPartners 

Ook namens het bestuur van  
Stichting PodiumPartners: 

Bert Barten - voorzitter
Willy Smits - penningmeester
Els van de Valk- secretaris
Ivette Forster- algemeen bestuurslid

 0. Voorwoord
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Onder Stichting PodiumPartners vallen sinds de fusie van 2008 
twee presentatie- en makersplekken: Plein Theater en het ge-
bouw van het voormalige Muiderpoorttheater, dat eigendom van 
de stichting is. Deze ruimte willen we gaan gebruiken als Cawa 
Broedplaats. Er komt dan een werkgroep van theaterkunstenaars 
die start onder de overkoepelende stichting en het bestuur. Bei-
de podia hebben een eigen bedrijfsvoering en programmering, 
maar vullen elkaar aan: er wordt samengewerkt en er wordt in 
overleg geprogrammeerd. PodiumPartners is met de beide thea-
ters onderdeel van Cultuurnetwerk Oost (EAST&) en Amsterdam 
Alternative. 

PodiumPartners heeft een belangrijke rol in Stadsdeel Oost en 
biedt toegang tot theater, dans en beeldende kunst voor alle be-
woners van de stad, net zoals Podium Mozaïek en het Bijlmer-
parktheater dat doen. Plein Theater programmeert en maakt 
eigen producties, die samenkomen in hybride programmerings-
lijnen. Broedplaats De Dapper wordt de ruimte waar nieuwe, ei-
gentijdse makers hun werk ontwikkelen voor podia in de stad of 
elders in de wereld. Het Plein Theater is daarbij een mogelijke 
tussenschakel. Een fringe theater zoals de beoogde broedplaats 
heeft Amsterdam nog niet, zo schreef de Amsterdamse Kunstraad 
in haar preadvies.

1.1 Missie 

Plein Theater is het podium van de wereld om ons heen, een the-
ater in Amsterdam-Oost met een actueel en divers programma 
voor kinderen, jongeren en volwassenen. In onze visie heeft de 
maker een centrale rol als aanjager van maatschappelijke verande-
ring. Ons theater heeft een belangrijke plaats in de stad en op ver-
schillende vakgebieden in theater en performance. Wij zijn tege-
lijkertijd een presenterend podium met korte afstand tot de wijk 
en een theater met een internationale oriëntatie, een springplank 
voor jong talent en een producerend theater. We programmeren 
en maken producties, die samenkomen in hybride programme-
ringslijnen. 
De programmering in het Plein Theater is veelzijdig, interdisci-
plinair en verrassend; kleinschalige, intieme voorstellingen met 
hedendaagse kamermuziek, moderne dans, jeugdtheater en ex-
perimenteel theater. 
Wij kiezen enerzijds voor het vertonen van toptheatergroepen en 
anderzijds bieden wij ruimte aan jonge, talentvolle makers om 
ervaring op te doen en te experimenteren met cross-overs in de 
podiumkunsten en beeldende kunst. In onze visie gaat Thea-
terbroedplaats de Dapper op deze gebieden een experimentele 
voorstap zetten.

1.2 Nieuwe statuten

In 2021 werkten we aan de verbetering van de statuten van stich-

ting PodiumPartners, die nu twee presentatie- en makersplekken 
beheert. De oude statuten dateerden uit 2008; vooral de doel-
stelling was toe aan een nieuwe formulering, die de ambities van 
de stichting met twee podia beter verwoordt. De nieuwe statuten 
werden begin 2022 bij de notaris aangepast, maar het bestuur 
werkte er in het najaar van 2021 aan.

De nieuwe doelstelling luidt als volgt:

a. artistieke, culturele en andere evenementen organiseren en produ-
ceren in het Plein Theater en het Muiderpoorttheatergebouw, voor een 
breed publiek in Amsterdam en waar mogelijk ver daarbuiten. Deze 
evenementen stellen het heden centraal door middel van theater, dans, 
beeldende kunst, muziek, crossovers en hybride vormen uit verschillende 
culturen van over de hele wereld. We bieden een podium aan kunste-
naars als aanjager van de maatschappelijke en artistieke dialoog en 
een dynamisch platform voor de innovatie en ontwikkeling van de sec-
tor en ons publiek; 

b. met onze podia en bovenstaande manier van werken een bijdrage 
leveren aan een wereld waarin gelijkheid, diversiteit, inspiratie en geluk 
centraal staan; 

c. Het functioneren als netwerkpodium ter bevordering van de sociale 
cohesie en de participatie van de bewoners van Amsterdam Oost.

d. Het bestuur voeren over de Stichting Beheer Muiderpoorttheater, in-
geschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor 
Amsterdam onder dossiernummer 41206631;

e. het (doen) huren, verhuren, exploiteren en beheren van, alsmede be-
schikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doel-
stelling van de stichting of rechtspersonen waarover de stichting het 
bestuur voert. 

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De nieuwe statuten geven een beter fundament voor het aan-
komende vierjarenplan, maar ook voor het programmeren van 
kunstvormen die zich bevinden in het cross-overgebied van beel-
dende kunst, performances en voor het betrekken van bewoners 
hierbij. 

1.3 Diversiteit en inclusie

Diversiteit is ons DNA en een intrinsiek onderdeel voor onze 
programma’s, activiteiten en bedrijfsvoering. Het is ons handels-
merk, iets waaraan het publiek ons de komende jaren steeds beter 
zal gaan herkennen. We zetten erop in dat verschillende soorten 
mensen uit de stad ons podium van de wereld in Oost gaan vin-
den. We veranderden ons imago van vooral jeugdtheater naar een 

1. Inleiding 
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podium en productiehuis waar het vieren van diversiteit het uit-
gangspunt is. Onze freelance betrokkenen vormen een afspiege-
ling van Amsterdam Oud-Oost. Ze kennen het stadsdeel goed en 
wij programmeren graag wat er hier gemaakt wordt.
Aandachtspunt is hoe onze schil van freelancers en vrijwilligers 
vanuit de diversiteit tot een excellent team kan uitgroeien, waarin 
empathie en inclusief handelen natuurlijke tools zijn geworden. 
Dat vergt het uitzetten van proactieve lijnen en programma’s van-
uit de directeur, die daarin zeer ervaren is. Verder zijn wij van plan 
kennis over intersectionaliteit te delen met collega-organisaties.

In 2021 was de programmering een grote uitdaging: we moesten 
programma’s verschuiven en tegelijkertijd publiek werven. De 
maatregelen werden zeer kort van tevoren aangekondigd, waar-
door we verschrikkelijk veel van alle betrokkenen moesten vra-
gen. De ondersteuningen kwamen niet of pas een jaar later waar-
door we met zo min mogelijk risico moesten opereren. 
Ons theater ontving een bijdrage van het Fonds Podiumkunsten 
uit Den Haag uit de Podiumstartersregeling. Dat gaf kleine po-
dia de ruimte om kleine makers en freelancers te programmeren 
en zo van inkomsten te verzekeren. Dit geld kwam dus niet ons 
theater ten goede, maar ging 100% naar de podiumkunstenaars. 
Het gaf ons theater wel de kans om te programmeren vanuit onze 
visie en hiermee nieuw publiek te bereiken. De hybride en inter-
disciplinaire programmering had verder als positieve werking dat 
mensen vaker terugkeerden, omdat het blijkbaar aansluit op een 
gelaagde leefstijl van de bezoekers.

2.1 Overzicht 2021

Een snelle terugblik op de belangrijkste programma’s van het 
Plein Theater laat een enorme diversiteit in het aanbod zien. Die 
diversiteit geeft goed weer hoe we intersectioneel programmeren:

•  Het jeugdtheater  en bijbehorende lessen vormen van ouds-
her een belangrijke pilaar. Hierin werken we nu structureel sa-
men met STIP Theaterproducties; we laten hun jonge makers 
kilometers maken op ons podium door ze te programmeren in 
reeksen van één of twee weken. Ouders kunnen de programme-
ring hierdoor makkelijk vinden en boeken.

•  Voor onze theater- en dansvoorstellingen voor volwas-
senen werken we nu samen met ICK Dans Amsterdam; ook tra-
den afgelopen jaar onafhankelijke dansers op, die de weg naar het 
Plein Theater zelf wisten te vinden. 

•  Met Nieuwe Noten Amsterdam presenteerden we ver-
schillende generaties musici (jong talent én bekende ensembles), 
verschillende componisten, nationaliteiten en instrumenten. Het 
Plein Theater krijgt steeds meer bekendheid onder hedendaagse 
muziekmakers en springt in het gat die de verdwenen IJsbreker 
achterliet. Curator Aspasia Nasopoulou, sinds 2020 artistiek lei-
der van Orkest De Ereprijs in Arnhem, verbindt musici uit hun 
programma met ons podium. Fie Schouten geeft les op verschil-
lende conservatoria en speelt in verschillende orkesten, waardoor 
ze talent weet te programmeren. 

•  We organiseerden een tweede en derde reeks van Amsterdam 
Talks Sex die onze andere programmalijnen verdiepten. Het 
beeld van ATSX werd opgemerkt door de posterpraat van het Pa-
rool in de moeilijkste tijd van de lockdown. Handan Aydin werd 
geïnterviewd in het Holland Festival door Florian Hellwig.

2. Programmering

De Amsterdamse Kunstraad en Amsterdams Fonds voor 

de Kunst over het vierjarenplan:

Uit AKR-advies: PodiumPartners heeft in de ogen van de 
commissie een uitgesproken visie: buurtgericht, inclusief 
en maatschappelijk betrokken. PodiumPartners heeft in 
de afgelopen korte tijd flinke stappen gezet zich verder te 
ontwikkelen in programmering en productie. En dat met 
een beperkt budget.

Er zijn weinig podia waar talenten kunnen uitvinden 
wat voor hen het beste werkt. Op dat punt kan Podi-
umPartners als laagdrempelig theater voorzien in een 
behoefte. Deze functie van fringe theater is belangrijk 
voor de stad, omdat het voor veel jonge makers uit 
alternatieve circuits belangrijk is, waar ze voor het eerst 
optreden.

De organisatie geeft blijk van een eigen, diep verank-
erde opvatting over inclusiviteit. Ze wil nadrukkelijk 
ruimte geven aan uiteenlopende stemmen. De instelling 
kiest voor een breed palet aan makers en partners met 
uiteenlopende achtergronden. Dat resulteert volgens de 
commissie in een meerstemmige en multidisciplinaire 
programmering. Amsterdammers zouden hierin herken-
ning moeten kunnen vinden.

Uit AFK-advies: De commissie verwacht dat de directeur 
door haar vakmanschap, passie en visie over voldoende 
expertise beschikt om de podia en de programmering op 
artistiek vlak naar een hoger niveau te tillen.
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•  Kunstenaars uit Oost exposeerden in ons gebouw met het 
programma OutSide In en toen we in de zomer van 2021 weer 
openden, cureerde Cynthia Makieze de uitgestelde expositie 
Welcome The VOID. Deze expositie richtte zich op de zoektocht 
naar onszelf in het niets. Doordat de wereld is stilgelegd is er een 
soort vacuüm ontstaan, waarin we voorlopig met zijn allen vastzit-
ten. Zingeving en nut hebben hierdoor opeens een hele nieuwe 
dimensie gekregen.

•  Het hoorspel Sappho de Potkast was een niet te missen 
opera-achtige muzikale vertelling tijdens de week van de Pride. 
Een liefdestragedie tussen twee vrouwen die kraakte, schuurde en 
vlamde! Opgepikt door de mainstream media uit de LHBTQ+-
POC community.

• Het Vrije Vloer Meemaakpodium vond zijn vervolg in de 
samenwerking met het Markttheater eind 2021 met het project 
Foodchainz, een dystopisch sprookje over onze plaats in de voed-
selketen. Drie acteurs en een fooddesigner lieten zien de mens 
als hongerig wezen evolueerde en de wereld naar zijn hand zette. 
Een verhaal over modernisering, vervreemding, maar ook zin-
tuigen en genot. En een ode aan de tomaat: ondergewaardeerde 
plant én Hollandse trots.

•  In 2021 startten we ook een Engelstalig comedyprogram-
ma voor de grote expat-community: Oosterpoke Stand Up Comedy. 
“MC Richard Walker hosts an evening of the very best international 
stand-up talent from the exploding comedy scene in the Netherlands.” 
Wordt wegens enorm succes in 2022 geprolongeerd!

•  In 2021 realiseerden we dat het Theaterschip de Azart Ship of 
Fools van het Azartplein in Oost zijn eindbestemming kreeg op 
de kust van Manta in Ecuador. En daar de komende maanden ver-
der wordt afgebouwd door oud-partnerorganisatie Humor y Vida 

als zusterpodium van Podiumpartners. Buque Azart zal een in-
ternationaal uitwisselingspodium zijn voor stagiaires, vrijwilligers 
en theatermakers van onze twee podia. 

•  Aansluitend hierop zijn er bijeenkomsten geweest met de UVA/ 
Allard Piersonmuseum over het archief van de Theatre Embassy. 
Deze zal opgenomen worden in de collectie van het Nationaal 
Theater Instituut in 2022. En daarmee is de ervaring en werkwijze 
van de TE toegankelijk voor studenten. Theatre Embassy borgt 
een schat aan kennis met betrekking tot de hedendaagse interesse 
voor diversiteit en inclusiviteit. 

Belangrijke partners in onze  
programmering

1. EAST&: Het nomadische cultuurhuis in Amsterdam-Oost. 
Een proactief en inclusief initiatief van Plein Theater, Nowhere, 

Framer Framed, Q-Factory en de Rode Loper op School. EAST& 
maakt gebruik van het reeds aanwezige cultureel kapitaal met de 
openbare ruimte als voornaamste speelveld. In 2021 werkten we 
aan de opzet van het eerste programma dat in 2022 wordt uitge-
rold, samen met een huisstijl en website. 

2. Muziekgebouw aan ’t IJ: Onze programmering van de 
Nieuwe Noten Amsterdam staat jaarlijks in de catalogus.

3.  Academie van Theater en Dans, Amsterdam: Elk jaar 
in mei werken de derdejaars in ons theater aan hun jaarproject 
van de opleiding Docent Theater.

4.  Amsterdam Fringe Festival: Voor het Fringe Festival 
houden we onze agenda leeg, afgelopen jaar kwamen er drie 
voorstellingen.

5.  Theater na de Dam: Sinds 2016 zijn we coproducent van 
het jongerenproject van Theater na de Dam in Oost. Hierin werk-
ten we ook samen met de Amsterdam Klezmer Band.

6. Impresariaten: We werken samen met STIP Theaterpro-
ducties en hebben warme banden met andere grotere en kleinere 
impresariaten, zoals Buro Bannink, BAM, bureau vanaf2, Frontaal 
en Cie Petit.

7. Lidmaatschappen: Plein Theater is lid van verschillen-
de brancheverenigingen om ons netwerk te vergroten en weer-
baarder te zijn. We nemen deel aan de overleggen van de VSCD, 
NAPK, OAT en MOAT. Onze directeur is in april commissielid 
Nationale Mimeprijs geworden bij de VSCD. Elk jaar worden de 
nationale prijzen uitgereikt tijdens het Nationale Theaterfestival.

2.2 Jeugdtheater 

In 2021 werden weer veel jeugdvoorstellingen gecanceld door de 
lockdowns. De voorstelling Nietsnut van Theatergroep Wie Wal-
vis, die in de kerstvakantie had moeten plaatsvinden, werd zelfs 
voor de tweede keer afgelast. We ontvingen geen jeugdprogram-
masubsidie meer van het AFK. AMVJ Fonds en PBCF steunden 
ons wel.

We gingen een nieuwe samenwerking aan met STIP theater-
producties, om jonge makers de kans te geven om een langere 
periode in Plein Theater te staan en zo een publiek op te bou-
wen. In november speelde Het Mysterie van de Grote Mensen van 
Dakzonderhuis/STIP vanuit deze samenwerking vier keer in ons 
theater. STIP verzorgde hierbij ook een randprogramma met een 
theaterworkshop en knutselen. Dit was een groot succes en deze 
samenwerking wordt voortgezet in 2022.
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Ook waren er verschillende partners te gast in ons theater. Movin-
gArtsProject presenteerde een jeugdvoorstelling, MK24 presen-
teerde met de jeugdtheaterschool eindpresentaties op het Sajet-
plein, Dadodans organiseerde try-outs met publiek en samen met 
de Rode Loper op School vonden er tijdens de Kinderboeken-
week schoolvoorstellingen plaats voor zo’n 500 leerlingen.

Jeugdtheaterlessen
In de vroege lente besloten we met theaterdocent Johanna Bie-
sewig buiten jeugdtheaterlessen te geven, omdat dat wel binnen 
de mogelijkheden paste. Het was voor veel kinderen een hele op-
luchting dat er in die periode weer iets leuks te doen was. Er werd 
ook een eindpresentatie op het plein gepresenteerd, en aan het 
eind van het jaar weer in de theaterzaal.

Theater Na de Dam
De Theater Na de Dam voorstelling over Artis in oorlogstijd, on-
der leiding van Berith Danse en Isa van Dam, werd een livestream. 
Met 40 leerlingen werd wekelijks gerepeteerd, afwisselend op 
zoom en live. En samen met de Amsterdam Klezmer Band werd 
er een mooie livestream gemaakt voor zo’n 750 kijkers.

Gerealiseerde jeugdactiviteiten 2021

Gerealiseerde jeugdactiviteiten  Aantal  Bezoekersaantal 
 

Jeugdtheater   15 657

Eindpresentatie jeugdtheaterles 2 66

Schoolvoorstellingen   6 500

Theater Na de dam   1 livestream 750 views

Samenwerking met STIP 
Plein Theater is een belangrijk podium voor de jeugd, in Stads-
deel Oost van Amsterdam. Ons theater is er ook voor nieuwe en 
experimentele makers en we vervullen een belangrijke rol in de 
keten van theaters als opstap. Sinds vier jaar is de kwaliteit van 
de programmering aanzienlijk verbeterd. En daar passen samen-
werkingen met gerenommeerde productiehuizen goed bij. STIP 
theaterproducties heeft zich bij ons aangesloten. STIP werkt met 
nieuwe makers die hun talenten bij STIP verder kunnen ontwik-
kelen. Voorstellingen van goede kwaliteit, in het heden gemaakt 
en in een periode van minstens een week te bezoeken, zijn op 
looppafstand bereikbaar voor jong publiek. Met STIP bouwen 
we een nauwe samenwerking op, waarin clusterweken van jeugd-
voorstellingen een herkenbaar anker zijn voor kinderen met hun 
ouders en voor scholen in Stadsdeel Oost. Naast de voorstellin-

gen is er een laagdrempelig educatieaanbod op scholen en er 
is uitgebreide randprogrammering in de foyer, zodat het Plein 
Theater het huis wordt waar je als familie of verzorger die week 
naartoe gaat. In november 2021 realiseerden we al een week met 
een STIP-voorstelling en een 75% zaalbezetting. Daar bouwen 
we met deze regeling op voort. 

Plein Theater en STIP willen twee keer per seizoen een serie 
voor een groeiend nieuw publiek programmeren. Theatermakers 
spelen vijf tot tien dagen achtereen, we bundelen onze middelen 
voor marketing en educatie. Dat heeft de volgende doelen:

1. We gaan efficiënter om met onze programmerings- en marke-
tingmiddelen, door gedurende langere periodes te spelen. Een 
seriebespeling scheelt bouwtijd, maar biedt ook meer ruimte 
voor educatie en randprogrammering. 

2. We vergroten onze zichtbaarheid voor vrij publiek, basisscholen 
en kinderopvang. Een reeks van data is aansprekender en maakt 
theaterbezoek eenvoudiger. We kozen daarbij voor periodes die 
(gedeeltelijk) in schoolvakanties vallen. Door twee keer per jaar 
intensief samen te werken met STIP, krijgt ons theater een jeugd-
programmering op herkenbare vaste momenten. 

3. Door de grotere zichtbaarheid en grondige marketingaandacht, 
kunnen we de relatie met ons publiek verstevigen en die met 
nieuwe bezoekers opbouwen. We verwachten in totaal 1200 kin-
deren met ouders, via scholen en vanuit het stadsdeel. We vergro-
ten en verdiepen de theaterervaring met verschillende activitei-
ten. De educatiemedewerker van STIP ontwikkelt deze en voert 
ze uit, samen met theaterdocenten. 

4. Via deze regeling laten we jong publiek op laagdrempelige wij-
ze kennismaken met theater van hoogwaardige kwaliteit, passend 
in de overige programmering van het Plein Theater. We kiezen 
daarom voor twee producties die beeldend en interactief zijn, 
waarvan we verwachten dat ze aansprekend zijn voor ons (nieu-
we) publiek. 

5. Plein Theater wil bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe 
makers. STIP heeft makende spelers geselecteerd die dankzij 
deze seriebespeling in korte tijd veel ervaring kunnen opdoen. 
Dat draagt bij aan hun ontwikkeling. 

2.3 Nieuwe Noten Amsterdam 

Onze concertserie voor hedendaagse kamermuziek uitgevoerd 
door specialisten, met composities vanuit de hele wereld. Nieuwe 
Noten Amsterdam (NNA) brengt nieuwe ideeën in klank en 
woord, in een intieme setting. De artistieke leiding en pro-
grammering zijn in handen van basklarinettist Fie Schouten en 
componist Aspasia Nasopoulou.
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Door de coronamaatregelen konden drie concerten niet plaats-
vinden; één concert is omgezet in een opname en twee concerten 
zijn naar een latere datum verplaatst. Zonder te overdrijven: het 
is een helse toer om in deze tijden überhaupt nog iets te laten 
doorgaan. Daarbij mochten er veel minder bezoekers naar bin-
nen: geen 80, maar maximaal 28. Ook na de maatregelen kwamen 
er veel minder bezoekers omdat zij bang waren voor besmetting. 
De ticketinkomsten zijn dan ook een schim van wat er in normale 
tijden zou binnenkomen. We organiseerden in 2021 een crowd-
funding voor een nieuwe concertpiano en kregen voor één derde 
steun van een fonds. In september werd de Schimmel in het Plein 
Theater gezet.

Een positief aspect is dat we actief zijn doorgegaan. Er hebben 
toch zeven zeer mooie composities geklonken die anders op de 
plank waren gebleven, onuitgevoerd na voltooiing van het com-
poneerproces. De optredens in onze serie leidden vaak weer tot 
vervolgconcerten en/of opnames van de programma’s en nieuwe 
werken. 

Er kwamen onverwachte bezoekers, zoals collega-musici wier 
buitenlandse tournees waren afgezegd (zij zouden anders geen 
tijd hebben). Bij het concert van saxofonist Arno Bornkamp wa-
ren veel van zijn saxofoonstudenten aanwezig en hij sloot het 
concert af met een kort kwartet samen met drie van zijn studen-
ten. Bornkamp besloot zelfs om zijn concert twee keer te spelen 
vanwege de grote belangstelling. 

Netwerk van NNA
Bijna elke week ontvangen we positieve e-mails uit binnen- of 
buitenland: bezoekers geven ons complimenten, musici informe-
ren of hun project misschien in de serie zou passen en componis-
ten vragen of we een intentieverklaring kunnen schrijven om de 
aanvraag voor een compositieopdracht te ondersteunen.

Ook positief is de samenwerking met het Muziekgebouw Amster-
dam. Die gaat door: ze hebben weer vier najaarsconcerten in hun 
magazine en online agenda meegenomen. (Deze vier concerten 
zijn mede gefinancierd door Kickstart Cultuurfonds, een speciale 
corona-steunmaatregel voor makers; deze toekenning is mede te 
danken aan de goede reputatie van de serie die is opgebouwd met 
de ondersteuning van AFK.) Daarnaast staat de serie in de lijst 
met nieuwe muziekreeksen New Music Now van Nieuw Geneco en 
staat het Plein Theater met de serie in de lijst met plekken waar 
nieuwe muziek klinkt, samengesteld door Gaudeamus. 
Vroeger bestond er een netwerk van nieuwe muziekpodia; dat 
zijn we mede weer aan het opbouwen. Zo’n netwerk is goed voor 
componisten, voor musici én voor het publiek dat weet waar ze 
moeten zijn als ze nieuw gecomponeerde muziek willen horen.

Online zijn onze video’s (gepubliceerd in seizoen 20/21) 624 keer 
bekeken.

Impressies en videoregistraties zijn hier te vinden:
https://nieuwenoten-amsterdam.nl/video/
Het archief bevat een overzicht van alle concerten per seizoen
https://nieuwenoten-amsterdam.nl/archief/archief-20-21/
waarbij dus twee van de concerten in het archief 21/22 staan i.v.m. 
verplaatsing

Nieuwe Noten Landelijk
Vanaf 2022 zal Nieuwe Noten Amsterdam weer één zondag per 
maand plaatsvinden. Maar gaan we ook verder met Nieuwe Noten 
Landelijk, een serie die vanwege corona op podia buiten Amster-
dam geprogrammeerd werd. Een aantal programma’s staan zowel 
in Amsterdam als daarbuiten om te zorgen dat composities va-
ker gespeeld kunnen worden voor publiek en daardoor kunnen 
groeien in uitvoering en bekendheid. Vanaf 2022 gaan er ook 
workshops plaatsvinden voor de jeugd en creëren we een aanbod 
voor hen dat uniek is in Nederland.

2.4 Amsterdam Talks Sex 

Amsterdam Talks Sex (ATSx) is een talkshow in het Plein 
Theater, geïnitieerd en uitgevoerd door Handan Aydin, dat 
zich richt op het bespreekbaar maken van seksualiteit van-
uit een andere invalshoek. Verschillende culturen denken 
anders over seks en verschillende groepen in de samenle-
ving gaan er anders mee om. Denk aan verschillen tussen 
jong en oud, man en vrouw, LHBTI Q+ en hun omgeving. 
ATSx vindt het tijd om op een hedendaagse, inclusieve ma-
nier naar seksualiteit te kijken. 

We maakten dit jaar twee vervolgseries (serie twee en drie), 
waarbij we verbeteringen aanbrachten in vormgeving, sty-
ling, jingle en editing. We nodigden twee gasten uit per 
thema en show. In de periode dat we serie twee maakten, 
begon ook de meest strenge lockdown in Nederland. Er 
was een avondklok en er mocht maar een beperkt aantal 
mensen op de werkvloer zijn, ook bij een stream of tv op-
name. In het najaar starten we met de derde serie in de zaal, 
maar die moest ook wegens de coronasluiting verhuizen 
naar de livestream. We maakten in heel 2021 precies negen 
talkshows met meerdere gasten uit verschillende hoeken. In 
februari 2022 zonden we die één pakket uit, om te binge-
watchen. 

Voorafgaand aan de shows schrijven Chantal van het Hart 
en Handan Aydin ook opiniestukken voor online fora als 
Joop en Vice: 
https://dvhn.nl/meningen/Opinie/Heroverweeg-het-ge-
bruik-van-de-anticonceptiepil-26857625.html
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https://joop.bnnvara.nl/opinies/de-orientaalse-dans-is-een-
kunst
https://joop.bnnvara.nl/opinies/je-leest-nooit-over-vrouwen-
die-vulvaplaatjes-aan-collegas-sturen
https://joop.bnnvara.nl/opinies/ode-aan-het-moeilijk-doen
https://joop.bnnvara.nl/opinies/nieuw-escapisme-als-culture-
le-stroming
https://joop.bnnvara.nl/opinies/ook-in-nederland-leven-we-in-
een-rape-culture

Streams zijn te zien op Plein Online: https://www.plein-the-
ater.nl/atsx

2.5 Installaties 

OUTSIDE IN
Om goed beslagen ten ijs te komen hadden we de eerste 
vijf maanden van 2021 zodanig ingericht dat er ruimte was 
om als organisatie te incasseren, te innoveren, fondsen 
te werven en meer flexibel te zijn mochten er weer grote 
aanpassingen verwacht worden. Wij wilden dat de warme 
openheid waar we nu om bekend staan en de kwaliteit van 
aanbod wel gehandhaafd bleef.

Noodgedwongen omprogrammeren door Covid-19 bracht 
ons op het idee van installaties waarin we de buitenwereld 
en de binnenwereld omdraaiden: OUTSIDE IN oftewel 
Buitenste Binnen. Urgente vragen waren: hoe blijven we 
met elkaar praten, presenteren, vormgeven en het leven 
vieren in het licht van grote veranderingen in de wereld en 
op de planeet? Er is geen betere tool om te democratiseren, 
dialoog te voeren en onenigheid uit te spreken dan nieu-
we kunst maken. Vaak gaat dat beter op een klein intiem 
podium dan op een podium met de afmetingen van een 
voetbalstadion. 

We daagden hedendaagse kunstenaars uit Amsterdam-Oost 
uit om onze zaal te gebruiken als canvas en in te richten 
als een interactieve multimedia-installatie. Van elke instal-
latie maakten we met Studio Matusiak een sterk campagne-
beeld, waarbij de kunstenaars zelf op de poster poseerden. 
En deze prikkende beelden plaatsten we ook op de Center-
com-borden in het straatbeeld van Amsterdam.

De installatie Event Horizon van Jaehun Park moest vanwege 
de door sluiting vooruitgeschoven programmering van het 
eerste halfjaar van 2021, verplaatst worden naar 2022. In het 
kader van OUTSIDE IN zijn in 2021 de installaties Ecogno-

sis en Street Vendors gerealiseerd. 
Ecognosis N52°21’40.4” E4°54’50.4”
Ecognosis, a riddle. Ecognosis is like knowing, but more like let-
ting be known. It is something like coexisting. It is like becoming 
accustomed to something strange, yet it is also becoming accusto-
med to strangeness that doesn’t become less strange through ac-
climation. Ecognosis is like a knowing that knows itself. - Timo-
thy Morton 

Deze theatrale stop-motion animatie-installatie is geïnspi-
reerd op het boek The World Without Us van Alan Weisman. 
In dit boek beschrijft Weisman hoe de natuur de wereld 
weer overneemt zodra de mens verdwijnt. ‘Ecognosis’ is 
een woord dat de filosoof Timothy Morton in zijn boek 
Dark Ecology gebruikt om de idee dat alles met elkaar in 
verbinding staat en er geen wezenlijk onderscheid is tussen 
natuur, techniek en mens aan te duiden. De breedte- en 
lengtegraden verwijzen naar het Plein Theater als locatie. 
In deze theatrale installatie worden stop-motion anima-
ties door middel van videomapping geprojecteerd op een 
3D-wereld van papier. De stop-motion animaties zijn ge-
animeerde planten, insecten en microben, die verbeelden 
hoe onze artificiële wereld ten onder gaat zodra de mens 
er niet meer is om haar te onderhouden en de natuur het 
overneemt. 
Collectief BetweenTwoHands wilde met dit werk inzichte-
lijk maken dat de mens de natuur vernietigt door zich er-
mee te bemoeien. Tegelijkertijd wil BetweenTwoHands de 
schoonheid en intelligentie van de natuur laten zien, zodat 
mensen zich realiseren dat natuur iets is wat gekoesterd 
moet worden en dat we er alles aan moeten doen om het te 
behouden in plaats van te vernietigen.
In deze periode was er een harde lockdown. Mensen kwa-
men met maximaal vier versonen in de theaterzaal. We kon-
den de ruimte openstellen door als pop-up store te opere-
ren. De rest van het bedrijf (het Eetlokaal) was gesloten. 

Street Vendors: Medellín, Tirana, Johannesburg, 
Yogyakarta 
13 juli t/ m 30 juli – Su Tomesen

Street Vendors: Medellín, Tirana, Johannesburg, Yogyakarta 
ging over hoe de kleine en private ondernemingen da-
gelijks de stedelijke publieke ruimte innemen en hoe de 
kleine ondernemers - soms letterlijk - de eindjes aan elkaar 
knopen om een inkomen te genereren. De dagelijkse, soms 
wonderlijke activiteiten werden zonder dialoog en zonder 
tekst en uitleg getoond. Sommige situaties doen denken 
aan performances of installaties uit de beeldende kunst. De 
installatie is een loop: de vier films van elk 30 minuten be-
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gonnen en eindigen op ruwweg hetzelfde uur van de och-
tend en werden in de zaal gepresenteerd. De kijker werd 
meegenomen in vier dagen op verschillende continenten 
die aaneengeregen werd door verschijningen en verdwij-
ningen van kramen, reparaties en vindingrijke oplossingen 
voor alledaagse problemen. 
Su Tomesen is kunstenaar en maakt video’s, foto’s, instal-
laties en interventies. Haar projecten en series kenmerken 
zich door maatschappelijke betrokkenheid, een antropolo-
gisch karakter en rauwe energie. De onderwerpen hebben 
veelal betrekking op de dynamiek van het stedelijk weefsel 
en de menselijke vindingrijkheid binnen de wondere we-
reld van de micro-economie. Haar video’s bewegen zich 
op de rand van beeldende kunst en documentaire, zo ook 
Street Vendors: Medellín, Tirana, Johannesburg, Yogyakarta.

Swart Gat/Gouden Eeuw
19 juni tot 3 augustus –  
Tolin Erwin Alexander, Danse, Meyburg

Swart Gat/Gouden Eeuw (Dunguu olo – katibo-ten) is een 
theatrale installatie over het Amsterdams slavernijverleden 
en de Marroncultuur uit Suriname. Het concept is van Tolin 
Erwin Alexander, Berith Danse en vormgever Bartel Mey-
burg. We maakten deze theaterinstallatie in antwoord op de 
coronamaatregelen in 2020, denkend dat we er in 2021 wel 
uit zouden zijn. Dat bleek niet zo te zijn. In de zomer van 
2021 deden we wat aanpassingen aan de installatie (die nog 
niets aan urgentie heeft verloren) en hielden we een reprise. 
Met Swart Gat/Gouden Eeuw vestigen Tolin Erwin Alexan-
der en Berith Danse de aandacht op een onderbelicht on-
derdeel van de Nederlandse cultuur en geschiedenis, die 
van de Marrons. De Marrons stammen af van West-Afrika-
nen die zich in Suriname wisten te bevrijden van slavenhan-
delaren. Ze vluchtten naar de Amazone en vestigden zich in 
harmonie met de omgeving. De theatrale installatie toont 
wijsheden vanuit Marrons perspectief zoals hun visie op 
vrijheid, geneeskrachtige planten en omgaan met de dood, 
in relatie tot de actualiteit van vandaag. Voor Berith Danse 
is Swart Gat/Gouden Eeuw het zevende project in de af-
gelopen 19 jaar over het Nederlands Slavernijverleden: Via 
de kunst van performance, theater en verbeelding openen 
we inzichten in de subtiele werking van uitsluiting door het 
mainstream denken en de diepgewortelde apartheid die 
hieruit voorkomt. In de installatie ben je alleen en loop je je 
eigen pad. In het labyrint neemt theater- en filmmaker To-
lin Erwin Alexander je mee naar zijn geboortegrond in de 
Amazone van Suriname. Vormgeving is van Bartel Meyburg.

Recensies Swart Gat/Gouden Eeuw: 
Annemarie de Wildt, curator van het Amsterdams Museum:
“Swart Gat is verplichte kost voor iedereen die bezig is met het 
nieuwe slavernijmuseum. Deze interdisciplinaire mix van thea-
ter en expositie is een indringende en poëtische manier om as-
pecten van het verhaal over het (Amsterdamse) slavernijverleden 
te vertellen.”

Fransien van der Putt, Theaterkrant:
“Als je na twintig minuten buiten staat, voelt dat als slechts 
een begin, een tipje van de sluier, een uitnodiging om zelf ver-
der te gaan. Maar juist de losse, energieke inzet gecombineerd 
met ernst, aandacht voor detail en het achterwege blijven van 
welke didactische neiging dan ook, brengt een gevoel over, een 
belichaming, een ontmoeting, alsof je bij iemand op bezoek bent 
geweest. Coronamaatregelen hebben vast ook dit project voor een 
deel beperkt, maar het performatieve, poëtische in taal en beeld, 
en het affectieve van de toon, spreken boekdelen.”

Annette Embrechts, de Volkskrant (***):
“De marronse theater- en filmmaker Tolin Erwin Alexander, die 
eerder ook meewerkte aan de slim gemaakte theatrale documen-
taire Stones Have Laws over de Surinaamse jungle, wilde met 
Berith Danse (natuurgeneeskundige en directeur van het Plein 
Theater) de aandacht vestigen op ongeschreven bronnen uit het 
bosgebied van Suriname en de wijze waarop de marrons omgaan 
met sporen uit het slavernijverleden.” 

Resultaat
We speelden de theaterinstallatie nogmaals voor de buurt in 
de weken voorafgaand aan de Keti Koti dag. Helaas kon To-
lin Erwin Alexander (opnieuw) niet komen omdat in Suri-
name de corona-pandemie de kop opstak, net toen het hier 
iets meer ging luwen. Ook Keti Koti werd voor het tweede 
jaar afgelast. Mooie bijkomstigheid was wel dat in dit jaar 
de stad Amsterdam zijn excuses aanbod en tegelijkertijd 
eindelijk de tentoonstelling in het Rijksmuseum openging.

In de Theaterkrant verscheen een mooie recensie en de 
theaterinstallatie reisde eindelijk naar het Bijlmerparkthe-
ater en naar Theater Zuidplein in Rotterdam. De installatie 
stond uiteindelijk nog 32 keer open voor publiek waarvan 
22 dagen in Amsterdam en 5 dagen in Rotterdam.
 

De opkomst en de tour van 2021

Plein Theater: 81

Bijlmer Parktheater: 39

Theater Zuidplein: 54

Wildpluk wandeling 12
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2.6 Theater & Dans 

In 2021 werkten we samen met een aantal podiummakers, 
dans, theater, installaties, die vanuit het Plein Theater hun 
werk realiseerden: 

Het hol van de leeuw- Theater na de Dam
Februari t/m 4 mei – 
i.s.m. PACT+ enAmsterdam Klezmer Band

Wat een samenwerking met Artis had moeten worden, werd 
op 4 mei 2021 een livestream vanuit het Plein Theater. Het 
hol van de leeuw kwam tot stand in samenwerking met 
PACT+ en Amsterdam Klezmer Band. Jongeren uit Amster-
dam-Oost verdiepten zich onder leiding van theatermakers 
Berith Danse en Isa van Dam in de geschiedenis van Am-
sterdam-Oost ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Hun 
onderzoek vormde de basis voor de livestream. In Amster-
dam-Oost zijn de sporen van de oorlog onuitwisbaar. Voel-
baar in de struikelstenen in de straten waar zoveel mensen 
zijn gedeporteerd, met het Muiderpoortstation waarvan-
daan de treinen vertrokken als getuige. En in de verhalen 
uit Artis, waar mensen schuilden boven de leeuwen – ter-
wijl aan de andere kant van het hek Duitse soldaten de die-
ren bewonderden. De verhalen uit Oost komen samen in 
een hedendaagse beeldende montage, gespeeld en gemaakt 
door jongeren van nu. Voor het onderzoek interviewden we 
Arie van Dam (ruim 80 jaar), die sinds zijn kindertijd altijd 
op hetzelfde adres in de Blasiustraat heeft gewoond. 

Aceleratio
27 mei (première) t/m 30 mei – Movementalist

Dans- & theatercollectief Movementalist presenteerde in 
samenwerking met Plein Theater de Movement Expo Ace-
leratio in NDSM Fuse. Tien ervaren en zeer verschillende 
performers in dans, theater, muziek, visuele kunst, en spo-
ken word gingen een fysieke en mentaal proces aan, om op 
een diepere laag te begrijpen hoe gevoelens en gedachten 
zich gedurende COVID-19 in ons lichaam manifesteren. 
Geïnspireerd op de effecten van de pandemie: versnelling 
van de gedachten, emoties die extremer lijken en de kunst 
van het vertragen. Aceleratio was een interdisciplinaire per-
formance installatie, die het on- en offline publiek beoogde 
te confronteren met strijd, vrijheid, moed en troost, van-
uit de noodzaak deze tijd te belichamen. Artistieke leiders 
Dayna Martinez Morales & Vincent Verburg zijn de initia-
tiefnemers van Aceleratio Movement Expo.

Verder speelde Movementalist het gezamenlijke 
project The Artist is Resident in Finland: 
https://vimeo.com/672446407/96d739095d

Niets te Verliezen
Mei t/m dec 2021

Tijdens de eerste lockdown kwam de samenwerking tussen 
Cat Smits, componist en saxophonist Floris van der Vlugt 
en dichter en filmmaker Nafiss Nia in een stroomversnel-
ling terecht. Plotseling was er een zee van tijd op afstand, 
in lockdown. Voor drie gedichten van Nafiss maakte Floris 
een compositie en maakte Cat foam-sculpturen gebaseerd 
op bekende kunstwerken. De sculpturen van de pilot zijn 
geïnspireerd op Picasso, Guayasamín en Banksy. Ze presen-
teerden in het Plein Theater.
Het meisje Nafiss wordt geboren in Isfahan, Iran. Haar leven be-
gint rooskleurig, maar al snel verandert dat. ‘Op mijn twaalfde 
ben ik volwassen geworden. Het jaar daarvoor vond de revolutie 
plaats, het jaar daarna begon een oorlog die acht jaar duurde.’ 
Aangemoedigd door haar vader, besluit Nafiss te vluchten. Een 
lange reis volgt. Haar herinneringen bewaart ze in haar gedich-
ten. ‘Weggaan is een gok die aan de spijker van angst hangt.’
Theatermaker-poppenspeler Cat Smits, componist-saxofo-
nist Floris van der Vlugt en dichter Nafiss Nia maakten een 
muzikale beeldentuin aan herinneringen, bespeeld door 
beeldende objecten en poppen. Eindregie is van Berith 
Danse. Niets te verliezen zou in december in première gaan, 
maar werd verplaatst naar het Queering Puppets Festival 
(ook in het Plein Theater) in maart 2022.

Parallel Life
Augustus 2021 – Edit Kaldor

Een interactieve voorstelling die wordt gespeeld voor en 
door individuele toeschouwers middels hun telefoons op 
de straten van Amsterdam-Oost. Deze voorstelling speelde 
zich af in de stad op je telefoon via de Telegram-app. Er 
worden lagen van fictie vermengd met de dagelijkse reali-
teit van het stadsleven, verborgen performance elementen 
en de subjectieve ervaring van de toeschouwer. De voorstel-
ling wordt speciaal voor elke deelnemer op basis van zijn of 
haar eigen input gemaakt. Dus hoe eerlijker iemand ant-
woordt, hoe interessanter de ervaring zal zijn. Door middel 
van een chatgesprek, met wat een bot of een persoon zou 
kunnen zijn, wordt voor elke deelnemer een ‘profiel’ sa-
mengesteld. Vervolgens worden de profielen gewisseld en 
bevindt de toeschouwer zich vanaf dat moment in de huid 
van iemand anders. Iemand die wellicht op armlengte af-
stand is, die je elk moment tegen het lijf kan lopen.
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 De van origine Hongaarse Edit Kaldor wordt beschouwd 
als een theatermaakster met een unieke signatuur. In haar 
werk exploreert ze de mogelijkheden van digitale media in 
het hedendaagse theater. Ze woont in Amsterdam en werkt 
internationaal. Haar voorstellingen, die de grenzen van 
theatrale conventies aanzienlijk verleggen, werden in de 
afgelopen jaren in meer dan dertig landen gepresenteerd. 
In de laatste twee jaar heeft ze zich aan een artistiek onder-
zoek gewijd over co-creatie en alledaagse theatraliteit. Voor  
Parallel Life werkt Kaldor samen met het Berlijnse artistiek- 
technologische duo CyberR.uber en theatermaakster 
Jurrien van Rheenen.

ReFlex
Zomer 2021 – Theatergroep Babok

In de zomer stonden er ook activiteiten op het Plein. ReFlex 
is in 2020 en 2021 ontwikkeld als reactie op corona en gaat 
over de gevolgen van de anderhalvemeter-samenleving op 
de interactie tussen individuen. De coronabeperkingen en 
de gevoelens die ze oproepen worden gebruikt voor een in-
getogen, confronterende en waardevolle ontmoeting tussen 
speler en toeschouwer. ReFlex was een intieme ervaring op 
minimale afstand. Een korte installatie-performance waarin 
één bezoeker stap voor stap wordt afgezonderd van de bui-
tenwereld. Wat volgt is een spel met licht, donker, spiege-
ling en objecten waarin de deelnemer op een onverwachte 
wijze zichzelf en één speler in zijn nabijheid ervaart. De 
performance nodigde uit tot introspectie, maar ook tot je-
zelf verplaatsen in de ander. 

Moving On!
Plein Theater biedt graag de ruimte aan dans, performance 
en experiment. In onze visie geven wij talentvolle makers 
de kans om zich te ontwikkelen en te presenteren. Daarom 
zijn wij met veel enthousiasme een samenwerking gestart 
met ICK Artist Space (waarin Dansmakers in is opgegaan 
per 2021)! Het productiehuis voor dans ICK Artist Space 
ondersteunt de ontwikkeling van jong choreografisch ta-
lent. Zij dragen avontuurlijke programmering aan van een 
nieuwe generatie makers voor een maandelijkse dansavond 
in Plein Theater: Moving On!
Met Moving On! wil Plein Theater verdergaan als presenta-
tieplek voor hedendaagse dans en als stepping stone funge-
ren voor nieuwe, talentvolle makers.

Overige voorstellingen in het Plein Theater in 2021:
 
PANG & PING - Daphne Karstens
Dans/ Installatie/ Performance/ Visueel
2-3 september
 
He - Martina Nova
Contemporary Circus/ Fysiek Theater / Performance
2-3 september
 
BioPower - Betal Özay en Farah Coppola
Storytelling
2-3 September
 
Triple bill: Moord // Through their roots // Unseen
Cinzia Nistico // Larysa Bauge // Fani Konstantinidou
Dans
17-18 september
 
Oceanus, A new ritual - BetweenTwoHands
25-26 september
 
Moving On! BODYSCAN 223 - Robin Nimanong
Dans
30 september
 
DogWoman - Joske Koning
Muziektheater
1 oktober
 
Non muore mai - Studio Salix
One-woman-opera
21 oktober

De kalkoenmonoloog (première)
Theatergroep Met de Botte Zijde
23 oktober
 
The Lost Art of Grief - Marie Goeminne
Dans
24 oktober
 
Double Bill: ‘The Hatred Of Poetry’ en ‘GOFF’
- Doke Pauwels, Liel Fibak
4 en 5 november
 

Talking Songs: A dreamlike performance concert
- King Sisters
Muziektheater
12 november
 
Naar Paramaribo - Gemeenschap
Theater
13 en 14 november
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Moving On: Synthetic Disjunctions - Elisa Zuppini
Dans
18 november
 
Die Mauer - Tg Ausdauer
20 november

Van Azartplein naar Azart playa

Na bijna drie-en-dertig jaar vrije vaart vond het Amster-
damse theaterschip Azart Ship of Fools haar laatste ligplaats 
op het strand van de Ecuadoriaanse badplaats Manta. Het 
Azartplein in Oost is vernoemd naar dit schip. 
Toen in 2020 de pandemie uitbrak werd het schip aan 
de ketting gelegd in het Noorden van Ecuador. Via een 
Oud-partnerorganisatie van Theatre Embassy, corporación 
Humor y Vida, die ook in 2020 in het Plein Theater zouden 
komen spelen, kon de Azart een nieuwe bestemming krij-
gen. In de zomer van 2021 organiseerden we een benefiet 
voor de op hande zijnde actie het schip het strand op te 
trekken. Hiermee haalde we € 2000 euro op.  Deze vond 
plaats in het gebouw de Vladivostok op het Azartplein. 
De Gemeente Manta doneerde een stuk strand aan Humor 
y Vida.  In september 2021 werd met behulp van de tonijn-
visserij het schip het strand opgetrokken. Het was een ware 
Fitzgeraldo operatie. 
De stad Manta kwam op het lumineuze idee om het schip 
in te zetten als een soort magneet voor de culturele en so-
ciaaleconomische ontwikkeling van het buurtschap San 
Mateo: buurtcinema, dorpstheater, jeugdcentrum, museum 
en trekpleister voor lokale en nationale toeristen. De oude 
tribune voor ruim tweehonderd toeschouwers komt op het 
strand. 
Omdat in het Plein Theater het archief van Theatre Em-
bassy huist, dat in 2022 naar de bijzondere collectie van de 
UVA/TIN gaat, zal het podium fungeren als zusterpodium 
voor uitwisselingen en projecten. Bijvoorbeeld met stagiai-
res en vrijwilligers die een Work Away ambiëren. De oude 
haringlogger van 1916 blijft in elk geval verhalen vertellen.

2.7 EAST&: Cultuurhuis Oost 

EAST& is het nieuwe nomadische cultuurhuis in Amster-
dam-Oost waar samenwerking centraal staat en verbin-
dingen worden gelegd tussen buurtbewoners, cultureel en 
maatschappelijk aanbod en de vele talentvolle en diverse 

makers die het stadsdeel rijk is. Een proactief en inclusief 
initiatief dat gebruik maakt van het reeds aanwezige cul-
tureel kapitaal met de openbare ruimte als voornaamste 
speelveld.

EAST& is een samenwerking tussen verschillende interdis-
ciplinaire partners in Amsterdam-Oost: beeldende kunst, 
podiumkunsten, kunsteducatie, muziek en spoken word. 
Met als prominente partners Framer Framed, Nowhere, 
Plein Theater en De Rode Loper op School. EAST& slaat 
een brug tussen maken en presenteren.

EAST& ziet voor zichzelf een rol in het opsporen van ma-
kers en ontwikkelen van talent in het stadsdeel en deze op 
de podia van Oost en daarbuiten zichtbaar te maken (met 
extra aandacht voor makers die dit via de gebaande wegen 
minder makkelijk voor elkaar krijgen omdat ze niet in een 
‘hokje’ passen).

EAST& biedt een open cultureel platform voor alle cultu-
rele organisaties in het stadsdeel en vervult de rol van een 
cultureel knooppunt (hub). EAST& wil een bijdrage leve-
ren aan de programmering in de publieke ruimte en kun-
stenaars daartoe opleiden en uitnodigen: met laagdrempe-
lig cultuuraanbod, in de wijken, op straat, naar mensen toe 
in plaats van andersom.
In 2021 werd kleinschalig geëxperimenteerd met een pro-
gramma en identiteit voor EAST&. Op basis van de schets 
van het stadsdeel en de geformuleerde functies en ambities 
zijn er vier vragen geformuleerd waar EAST& een antwoord 
op moet geven. In december 2021 ging kwartiermaker Mir-
te Hartland samen met Houda Bibouda vanuit het Plein 
Theater werken aan het ‘vier pleinen plan’ van EAST&.
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3.1 Plein Theater: terrasoverkapping

We vroegen bij het Kickstarters Cultuurfonds in 2020 aan 
in de allereerste ronde, om aanpassingen te kunnen maken 
in verband met de 1,5 meter samenleving en publieksveilig-
heid. Het ging om een aantal praktische zaken: met name 
een overkapping van onze toegang en terras, bij gebrek aan 
binnenruimte om publiek en bezoekers op veilige afstand 
te ontvangen. Verder wat aanpassingen bij de kassa, extra 
handen voor publieksbegeleiding, aanschaf van hygiënische 
artikelen tegen corona en schoonmaakuren.
Het zonnescherm had veel voeten in de aarde. Het scherm 
was zo ingemeten en besteld. Maar door de gesloten lands-
grenzen werden materialen mondjesmaat aangeleverd en 
kon de bouw beperkt en in fasen uitgevoerd worden. Het 
verkrijgen van de vergunningen van de Gemeente Amster-
dam was veel moeilijker doordat ambtenaren thuiswerkten 
en niet altijd meewerkten. Het werd hierdoor in fasen en 
met vertraging gerealiseerd. Pas in april 2021 kwam de ver-
gunning. De steun voor aanpassingen waren heel fijn omdat 
een theater als dat van ons deze stijging van kosten niet uit 
de begroting kan halen. 
Dankzij de aanpassingen konden we gebruikers en bezoe-
kers van de juiste hygiëne voorzien. We gebruikten dit pot-
je tot aan bijna eind 2021. Niet alles kon naar personeel, 
omdat er tijdsperioden waren waarin nauwelijks veel extra 
mensen op de vloer mochten zijn. Door het zonnescherm 
heeft het Plein Theater er een buitenruimte bij en is het 
veel beter zichtbaar vanaf de straatzijde. Eronder kunnen 
ook activiteiten plaatsvinden bij regen of te warm weer. Wij 
zijn er heel dankbaar voor.

3.2 Muiderpoorttheatergebouw

In het gebouw van het voormalige Muiderpoorttheater huist 
momenteel Stichting Scarabee met Jungle. Scarabee huurt 
ons theater sinds 2016. Hierin willen we verandering bren-
gen: we willen hier een theaterbroedplaats gaan opzetten. 

Broedplaats de Dapper [.] 
Amsterdam verdient een nieuw soort broedplaats. Een be-
taalbare plek voor theatermakers, waar ze kunnen experi-
menteren, ontwerpen en in gesprek kunnen gaan met de 
buurt. Een ruimte die gedeeld wordt door makers, bewo-
ners, ondernemers en nachtvlinders. Een plek die theater-
makers een structureel onderdeel maakt van de bijzondere 
Dapperbuurt, waardoor ze een enthousiaste bijdrage kun-

nen leveren aan deze buurt met al zijn maatschappelijke 
problemen. 
Zo’n broedplaats willen wij, Stichting PodiumPartners, 
gaan realiseren en beheren in het gebouw van het Muider-
poorttheater. Door samen te werken met Bureau Broed-
plaatsen willen we een organisatie opzetten met ruim 
voldoende kwaliteiten op het gebied van programmering, 
co-creatie én toezicht. Bovendien sluiten onze plannen 
aan bij het gemeentelijk beleid om de samenwerking tus-
sen broedplaatsen en culturele instellingen te stimuleren. 
De Dapper [.] is een podium dat meerdere theatermakers 
kunnen gebruiken om hun artistieke ideeën tot wasdom te 
laten komen. Deze broedplaats biedt tijd en ruimte voor 
nieuwe gezichten en nieuwe vormen in het derde decenni-
um van de 21ste eeuw.
In de afgelopen twee jaar zijn er twee onderzoeken gedaan 
naar de staat van het gebouw en de veiligheid. De eerste was 
in opdracht van Stadsdeel Oost en werd uitgevoerd door 
Archivolt. De tweede door Fenix installaties, in opvolging 
van de conclusies uit de eerste bevindingen. Deze drin-
gende adviezen zijn leidend voor het klaarmaken van de 
theaterbroedplaats. Hiervoor zijn enkele investeringen en 
verbeteringen nodig. De Gemeente Amsterdam heeft een 
subsidie van € 50.000 beschikbaar gesteld voor de verduur-
zaming van de ruimte. 
Bureau Broedplaatsen heeft budget beschikbaar gesteld 
voor een projectleider, die we kregen toegewezen. Het is 
Jaap Draaijsma, oud-directeur van Urban Resort. Hij is aan-
gesteld voor 2022, om het geheel vlot te trekken. In decem-
ber is met gestart met de vervanging van de warmte-terug-
win-installatie. In februari 2022 heeft Bureau Broedplaatsen 
de aanvraag goedgekeurd die was doorgeschoven vanwege 
corona. De verwachting is dat de broedplaats medio 2023 
gereed zal zijn.

3. Gebouwen 
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4. PR en marketing

De Marketing- & Communicatiestrategie van Plein Theater richt 
zich op drie kerndoelen, die altijd met elkaar in verbinding staan 
en waarbinnen wij onze plannen uitvoeren. We creëren een com-
munity met het plein als metafoor. In alle intenties en lagen den-
ken wij inclusief en intersectioneel. 

Onze strategie richt zich enerzijds op het uitdragen van onze 
identiteit en idealen. Daarnaast richten wij ons op het bereiken 
van passende en gemêleerde publieksgroepen bij onze program-
ma’s. Even waardevol vinden wij het om een kwalitatieve relatie 
met de community aan te gaan.

We werken maar met één medewerker voor de PR; daarnaast wer-
ken we strategisch samen met freelancers en andere podia.

4.1 Terugblik op 2021

Net als in 2020 hadden we in 2021 te maken met coronamaatre-
gelen en lockdowns. Daardoor werd het binden en vasthouden 
van ons publiek nog belangrijker. Wij zochten naar nieuwe ma-
nieren om open en toegankelijk te zijn. Zo verplaatste het pro-
gramma Amsterdam Talks Sex meer naar online, en openden 
wij twee keer als pop-up gallery & store toen de theaters nog dicht 
waren. Het programma OUTSIDE IN werd bedacht door onze 
artistieke directeur en uitgevoerd onder de omstandigheden van 
deze coronatijd, dat zowel kansen als uitdagingen bood. In de pe-
riodes dat we (even) open waren bleek het lastig om publiek weer 
opnieuw te mobiliseren naar het theater te komen. Tegelijkertijd 
benutten wij niet alleen de theaterzaal, maar ook de openbare en 
de digitale ruimte als podium. Hiervoor voeren we aanpassingen 
aan in onze website. 
Toen de theaters in juni 2021 weer open gingen zetten we een gu-
errilla-actie op touw: we zetten met (milieuvriendelijk) krijt een 
pijlenroute uit naar het theater en gebruikten de wildplakzuilen 
in de omgeving. De posters van Studio Matusiak die we al twee 
jaar door de stad hangen, wonnen goud op de European Design 
Award 2021 voor de categorie Poster Series. Dit jaar hingen we 
nieuwe uitingen uit de serie op. We gebruikten de tijd van de 
lockdowns om over te stappen op het ticketsysteem Stager (en zo 
de gebruiksvriendelijkheid voor kaartkopers te verbeteren) maar 
ook om ons voor te bereiden op een tweede podium en meer 
projecten in de publieke ruimte.

4.2 Publieksbereik

In totaal bereikten wij 5688 fysieke bezoekers, verhuur en neven-
activiteiten zoals repetities, lessen en opnames meegerekend. In 
Plein Theater, maar ook daarbuiten. Zo toerden wij met Swart 
Gat/Gouden Eeuw naar het BijlmerPark Theater en Theater 
Zuidplein te Rotterdam. En werkten wij samen met Movementa-
list aan het dansproject Aceleratio op het NDSM Fuse. Ook had-

den we 30 livestreams met totaal 3547 online views. Hieronder 
specifiëren wij de belangrijkste programmalijnen en bezoekers-
aantallen in Plein Theater. 

  Aantal  Fisieke Online
  activiteiten bezoekers views
 

Theater en dans 57 1327 2006

Jeugdactiviteiten 24 1223 750

OUTSIDE IN 35 dagen 293  

OUTSIDE IN Artist talks  4 55 7

Swart Gat  31 dagen 174 

Nieuwe Noten Amsterdam 12 281  

ATSX 10 39 770

Doelgroepen
Het cross-over karakter van onze programma’s zorgt ervoor dat 
er een diversiteit aan mensen over de vloer komt en online kijkt. 
We hebben ons het afgelopen jaar specifiek gericht op: de eerste 
kring vrienden van Plein Theater, ‘Culturele omnivoren’ uit groot 
Amsterdam, de diversiteit in de wijk, Stadsdeel Oost en publieks-
groepen voor wie culturele programma’s minder vanzelfsprekend 
zijn, gezinnen uit Amsterdam Oost, niet-Nederlandstalig Amster-
dam, wereldburgers en studenten. 
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1. Een grotere (online) community
         

Nieuwsbrief     31/Dec/19  31/Dec/20  31/Dec/21     

Algemene nieuwsbrief 1150 inschrijvingen 1342  inschrijvingen 1490  inschrijvingen

Jeugdnieuwsbrief 152 inschrijvingen 158 inschrijvingen   188 inschrijvingen

Engelstalige nieuwsbrief x   x  10 inschrijvingen

       

Social Media      

Facebook 3284 volgers 3750  volgers 3886 volgers

Instagram 850 volgers 1100 volgers 1275 volgers

Twitter 415 volgers 424 volgers 431 volgers

YouTube 4 abonnees 182 abonnees 212 abonnees 

LinkedIn x  7  volgers 94 volgers

2. Bezoekers aan website en online programma’s

Online bezoeken 2019  2020  2021     

Website bezoekers 44.980  41.020  43.600

Paginaweergaven website ENG 0,6%  1,9%  2,09%

Views YouTube 398  9461  6723

Kijktijd YouTube 7,2 uur 838,9 uur 525,1 uur

3. Gemixt publiek van theaterbezoekers

Samenstelling theaterpubliek  2020  2021     

Bezoekers uit Amsterdam   71%  76%

Bezoekers uit Amsterdam Oost   27%  27%

Student/CJP   7%  14%

Stadspas groene stip   3%  2%

We Are Public   3%  9%

Kind >12   17%  15%

4.3 Speerpunten en resultaten
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4.4 Publieksonderzoek

Via een enquête aan theaterbezoekers en online data uit de tic-
ketshop en Google Analytics in samenwerking met INTK, is er 
ook van 2021 een publieksonderzoek gedaan. Hieronder een 
voorbeeld uit de resultaten.

Waar hebben theaterbezoekers over ons 
gehoord?

Enquête Theaterbezoekers 
Sep 2020 - dec 2020

Enquête Theaterbezoekers
juli 2021 - dec 2021 

 

Een van de bewegingen die terug te zien zijn in vergelijking met 
vorig jaar is dat ons bereik via social media is gekrompen. Dit 
zien we ook terug in de cijfers van onze websitebezoeken. Dit 
heeft waarschijnlijk te maken met dat er steeds minder mensen 
op facebook zitten, en ook de facebookevents niet (meer) direct 
tot kaartverkoop leiden. Op instagram worden we wel gevolgd, 
maar dit leidt niet direct tot websitebezoek en/of theaterbezoek. 
Mede omdat het op Instagram tot voor kort niet mogelijk was om 
door te linken.

Verder is het kopje ‘anders’ groter geworden. Hier wordt met 
name ‘buurtbewoner’ en ‘zelf betrokken’ als andere reden ge-
noemd.

Het kopje ‘online (website/agenda)’ is gegroeid. De grootste 
doorverwijzende websites in 2021 zijn geweest: We Are Public, 
Iamsterdam en Kidsproof.

  vrienden / familie
  
  online (website / agenda)
  
  social media
  
  geprinte poster / flyer of folder
  
  krant / magazine
  
  Anders

56%

3%4%
8%

13%

16%

45%

3%

18%

3%

7%

23%

4%
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5.1 Personeel

De werkorganisatie van het Plein Theater is momenteel maar 3 
fte. Rond deze organisatie zit een schil van freelancers en vrijwil-
ligers in de horeca en de programmering. Onze technicus zit in 
de Sargentini-regeling die verlengd is tot 2026. Het Plein Theater 
werkt met een vaste pool van professionele zzp-ers op het gebied 
van vormgeving, website, PR-ondersteuning, administratie en ac-
countancy. En met curators op het gebied van programmering. 
Ook werken wij samen met circa 10 vrijwilligers op het gebied 
van kassa- en zaaldiensten en onderhoud. Voor de administratie 
werken we met Burozaken en KamphuisBerghuis Accountancy. 

De Fair Practice Code is besproken in het bestuur en wordt zoveel 
mogelijk zonder structurele subsidie nageleefd, waarbij in 2021 
de lang gewenste pensioenregeling is uitgevoerd. Een medewer-
ker die al 21 jaar bij het Plein Theater werkt, kreeg eindelijk deze 
opbouw voor de komende 7 jaar. Ook de cao Nederlandse Po-
dia wordt nauwkeurig gevolgd, evenals de honorarium-tool voor 
kunstenaars.

5.2 Bestuur

Stichting Podiumpartners heeft een bestuur-directiemodel. Het 
bestuur is onbezoldigd. De beloning van de directeur is conform 
de cao Nederlandse Podia. Het bestuur hanteert de Governance 
Code Cultuur als uitgangspunt voor zijn handelen. Hier lichten 
we toe hoe de principes van de code worden toegepast. 

De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door cul-
turele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren. De activitei-
ten van het Plein Theater dragen bij aan de leefbaarheid van Am-
sterdam Oost. De organisatie zoekt contact met de buurt en de 
bewoners van het Sajetplein. De programmering komt tot stand 
in afstemming met de makers. Door het vernieuwende karakter 
creëert de organisatie culturele waarde. We werken nauw samen 
met de stichting Theatre Embassy ten behoeve van het beheer van 
het archief. 

Bestuursleden zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op 
en vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan transparant 
en zorgvuldig om met tegenstrijdige belangen. De bestuursleden zijn 
nauw betrokken bij de organisatie en er is sprake van vriendelij-
ke contacten tussen bestuursleden en directie. Het bestuur be-
waakt echter haar onafhankelijkheid door open te zijn over haar 
persoonlijke betrokkenheid en periodiek te onderzoeken of er 
sprake is van ongewenste belangenverstrengeling of tegenstrijdi-
ge belangen.

Bestuursleden zijn zich bewust van hun eigen rol en verdeling van ta-
ken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en handelen daarnaar. 
Het bestuur wordt goed geïnformeerd door de directeur, fun-
geert als haar sparringpartner en hakt waar nodig knopen door. 
De rollen van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn ver-
deeld over drie bestuursleden. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, 
het functioneren en de resultaten van de organisatie.
Het bestuur is zich bewust van het feit dat men eindverantwoor-
delijk is, terwijl anderzijds veel aan de directeur wordt overgela-
ten. De organisatie is te klein om een medezeggenschapsorgaan 
in te stellen; wel heeft de directeur regelmatig overleg met de me-
dewerkers. Waar nodig ondersteunt het bestuur de directie bij het 
voeren van gesprekken met de gemeente Amsterdam, Stadsdeel 
Oost en andere externe partijen. 

Het bestuur gaat verantwoord om met de mensen en de middelen van 
de organisatie.
De begroting en het jaarverslag worden in het bestuur vastgesteld 
en de realisatie wordt besproken. Het bestuur bespreekt de be-
vindingen van de accountant. Het bestuur bevordert een veilig 
werkklimaat.

Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waar-
borgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. In het  
bestuur is kennis aanwezig van het culturele veld, de zakelijke as-
pecten van de organisatie en ondernemerschap. Alle bestuursle-
den zijn in staat om het artistiek en zakelijk beleid op hoofdlijnen 
te beoordelen. Er is een rooster van aftreden opgesteld. 

5. Organisatie
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6. Financiële toelichting

Het Stichting Podiumpartners/ Plein Theater maakt jaarlijks een 
sluitende begroting; dat is alleen mogelijk door het uitzetten van 
een strategie waarin eigen inkomsten gecombineerd worden met 
publieke en private fondsen. Gedurende het jaar werven we dan 
ook nog veel projectfondsen op basis van de voorgenomen plan-
nen. Wat betreft de private fondsen en giften; de stichting heeft 
sinds 2014 een ANBI-status. 

Ons theater ontving in 2022 gelukkig weer een bijdrage in de ex-
ploitatie van €156.821 van de Gemeente Amsterdam. Verder ont-
vangen we een bijdrage van € 31.233 uit de Sargentini-regeling, 
die bovendien is verlengd tot 2026. Het jaar 2020 sloten we af 
met een tekort ontstaan door het eerste corona jaar en het vertrek 
van twee collega’s.  Eind 2021 ontvingen we toch noodsteun van 
€ 92.398 van de Gemeente Amsterdam voor het begrotingsgat dat 
was ontstaan in de overgang van 2020 naar 2021. Hierdoor heb-
ben we in 2022 een betere start. 

Het eigen vermogen van het Plein Theater is in 2020 helaas ver-
dwenen. Het exploitatieresultaat van 2021 is 
€ 56.051,-, waarmee de algemene reserve in elk geval uit het rood 
is en € 3.611 bedraagt.  Ons voornemen is om in de aankomende 
jaren het eigen vermogen weer op te bouwen met € 5.000 á € 
10.000 per jaar zodat er enig financieel weerstandstandvermogen 
ontstaat. 
In 2021 wierven we een bedrag van € 370.342, - aan extra fondsen 
voor projecten. Vanuit deze externe fondsen wordt ook een deel 
van de vaste lasten betaald; mede daardoor is het theater open-
gebleven.

Door ons aan te passen aan de maatregels in verband met Corona 
en onze activiteiten naar de openbare ruimte of andere theaters 
te verplaatsen konden we redelijke eigen inkomsten verwerven. 
We waren vaak dicht maar ook vaker open in de vorm van een 
pop-up store of een activiteit op het Sajetplein. 

In 2021 zijn we gestart met het invoeren van pensioensopbouw 
voor de kleine staf. Een groot deel van de andere freelancers werd 
vooral betaald uit de geworven projecten. De schil van freelancers 
is in de afgelopen twee jaar groter geworden.

De verbouwing van het Muiderpoorttheatergebouw tot Broed-
plaats De Dapper [.] staat in principe gepland voor medio 2023. 
We zijn hierover in overleg met de Gemeente Amsterdam en 
Stadsdeel Oost om Jungle een andere ruimte te bieden. We ver-
wachten dan ook dat de huurinkomsten zullen dalen en dat de 
broedplaats in  het eerste half jaar wordt verbeterd en aangepast. 

Onze verschillende projecten werden mogelijk gemaakt door: het 
Fonds Podiumkunsten, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Mond-
riaan Fonds, BNG Cultuurfonds, Prins Bernard Cultuurfonds, 
AMVJ, Dutch Culture, VSB-fonds, Fonds Cultuurparticipatie, 
Gemeente Amsterdam Diversiteit, Gemeente Amsterdam Duur-

zaamheid, Gemeente Amsterdam Culturele projecten, Kickstar-
ter Cultuurfonds. Ook wordt het Plein Theater jaarlijks onder-
steund door Stadsdeel Oost.

Stichting PodiumPartners 
RSIN Nummer 8236.74.599 
KVK nr: 343 12281 
BTW-nr NL823.674.599.B01 

Plein Theater 2021 werd mede mogelijk 
gemaakt door:

Plein Theater (Stichting PodiumPartners) 
heeft een ANBI-Status 
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Bijlage 1: Personele bezetting 

Wie werken er allemaal in en rondom het Plein Theater?

Bestuur 
Bert Barten   Voorzitter

Willy Smits   Penningmeester

Els van der Valk  Secretaris

Ivette Forster   Algemeen

Werkorganisatie 
Berith Danse    Artistiek en zakelijk directeur

Elise Vroonhof    Communicatie en jeugdprogrammering

Handan Aydin   Freelance operational manager 

     Broedplaats De Dapper 

Jaap Draaijsma  Projectleider Muiderpoort 

     (vanuit Bureau Broedplaatsen) 

Techniek
Gert Scheper    (Sargentini-regeling)

Anouk Steenbakker  (freelancer) 

David Vincent Maes  (vrijwilliger) 

Stagiairs van het Mediacollege en tientallen vrijwilligers 

Administratie en zakelijke advies
BuroZaken, Edwin Draaijer

Externe Accountant 
KamphuisBerghuizen

Eetlokaal
Omar Alexis Parra Ramirez 

& Team    (zelfstandig ondernemer)

Studio (verhuur) 
Alexander Dahms & Friends (huurders) 

Jeugdtheaterles 
Johanna Bieswieg  Docent Jeugdtheater (freelance)

Website en design
Ivo Schmetz   website (freelance) 

Studio Matusiak  vormgeving (freelance)

Curators 

Fie Schouten    Curator Nieuwe Noten Amsterdam  

     (freelance)

Aspasia Nasopoulou  Curator Nieuwe Noten Amsterdam  

     (freelance)

Cynthia Makiese   Curator Beeldende Kunst (freelance)

Handan Aydin    Curator Amsterdam Talks Sex (freelance)

Cat Smit    Programmeur Objecttheater festival

East&
Mirte Harland

Houda Bibouda

Amsterdam Talks Sex
Oprichter en interviewer The LoveSexy Collective en Plein Theater 

Producers Zehra Handan Aydin 

Zakelijke leiding Berith Danse 

Cameraregie Philippe Vié  

Videoproductie Vincent Soekra  

Stage design en Styling Thera Hillenaar  

Licht en geluidtechniek Gert Scheper  

Opname leider en website Philip Bakker 

Pr en Communicatie Elise Vroonhof  

Geluidtechniek Ramon Zwart

Redactie Zehra Handan Aydin, Chantal het Hart, Berith Danse 

Link nieuwe website: thelovesexycollective.com

Ecognosis
Concept, vormgeving en stop-motion animaties Erin Tjin A Ton  

vormgeving en stop-motion animaties Gosia Kaczmarek 

Advies Martine Rademakers 

Soundscape Evelien van den Broek    

Geluidstechniek en foley Marcel de Rooij   

Stagiair Sanya Gurung   

Meubilair WoodWorks   

Fotografie Moon Saris    

Registratie Jasper de Bruin    

Technisch advies Performance Technology LAB (Gertjan Biasino, 

Keez Duyves en Jason Malone)   
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Swart Gat/Gouden Eeuw
Concept en makers Tolin Erwin Alexander en Berith Danse

Vormgeving en concept Bartel Meyburg  

Productieleiding Berith Danse 

Pr en Communicatie Elise Vroonhof 

Videodesign Ramon Coelho  

Spelers op video Ruth Alexander Sotong en Giovanni Smit 

Voice-over en teksten Tolin Erwin Alexander  

Techniek Maarten van Hietbrink, Anouk Steenbergen, 

David Maes, Ramon Zwart   

Rekwisieten Monique Koster en Richard Neef 

Filmfragmenten Lonnie van Brummelen, Siebren de Haan en 

Dwight Sergio Samson  

Music from Saramaka A Dynamic Afro-American Tradition en 

Bailes, Tonadas & Cachuas, Música Temprana  

Theatertechniek Petyr Veenstra en Gert Scheper 

Jeffrey Steenbergen 

Campagnebeeld en ontwerp Studio Matusiak

PR en Communicatie Elise Vroonhof  

Het Hol van de Leeuw
Makers Berith Danse en Isa van Dam 

Spelers: Eerstejaars theaterstudenten van PACT+ 

(ROC van Amsterdam)

Kostuums en vormgeving Carly Everaert

Muziek Amsterdam Klezmer Band

Techniek Gert Scheper en David Maes

Film Dwight Samson

Camera en techniek Phillippe Vie

Stagiair techniek Ramon Zwart

Marketing Elise Vroonhof

In samenwerking met Talenten uit Oost / Bunch of Choices

Met veel dank aan Arie van Dam, Wessel Broekhuis, CamALot, 

Fonds voor Oost, Amsterdams 4 en 5 mei comité, Gemeente 

Amsterdam Stadsdeel Oost

Aceleratio
Performers Andreas Denk (dans), Cherif Zaouali (fysiek theater), 

Dayna Martinez Morales (initiator/ performance/ dans), Isaac 

Espinoza Hidrobo (muziek/ dans), Kathrin Gramelsberger (dans), 

Lieuwe van Gogh (visuele kunst), Roberto Callisaya (muziek), 

Sjaan Flikweert (spoken word), Vincent Verburg (initiator/ per-

formance/ dans), Pablo Alanes (Audio Visuals & Soundscape)

Kostuums Inez Meer

Lichtontwerp Petyr Veenstra

Online Regie Thomas Brand

Producent Movementalist

In samenwerking met Plein Theater

Met ondersteuning van NDSM Fuse

Niets te Verliezen
Gedichten/script Nafiss Nia

Regie/foam sculpturen Cat Smits

Compositie Floris van der Vlugt

Spel Djahan Manuela Mazhari Perez, Floris van der Vlugt, 

Cat Smits

Decor Tessa Verbei

Lichtontwerp Jan Sol

Eindregie Berith Danse

Video Thomas Brand

Productie Noemi Vilchez

Foto’s De Schaapjesfabriek

Parallel Life
Concept en regie Edit Kaldor

Gemaakt ism CyberRäuber (Berlijn), Jurrien van Rheenen,  

Marion Tränkle, Rosa van Kollem, 

Kobbe Koopman

Geluidsontwerp Ivo Bol, beeld: Diede van Ommen, met dank aan 

Machina Ex 

Een productie van Stichting Kata

ReFlex
Concept en ontwikkeling Guido Bevers en Carina de Wit 
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Bijlage 2: Plein Theater in de media

Januari 2021
Aceleratio Sneak Peek Streams:
Parool Weekendtips: https://www.parool.nl/ps/9-x-de-beste-tips-
voor-dit-weekend-in-amsterdam~bf8f53ed/

Nieuwe Noten Amsterdam:
NPO Radio 4, NTR Podium, vrijdag 8 januari 2021, interview 
& muziek Arno Bornkamp (over Little Big Horn – première 
tijdens Nieuwe Noten Amsterdam – Plein Theater) 
https://www.facebook.com/watch/?v=425858888728136

Februari 2021
Aceleratio Sneak Peek Streams:
NRC Amsterdamse Bijlage / Agenda diversen: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/20/38192893-a4032139#/
next/2021/02/20/#606
 
Cultureel Persbureau: https://cultureelpersbureau.nl/2021/02/mo-
vementalist-en-plein-theater-presenteren-25-26-en-27-februari-ace-
leratio-sneak-peek-streams/
 
I Love Theater: https://www.ilovetheater.nl/movementa-
list-en-plein-theater-presenteren-25-26-en-27-februari-acelera-
tio-sneak-peek-streams/

Dansmagazine online: https://dansmagazine.nl/agenda/acelera-
tio-sneak-peek-streams-door-movementalist

Terugblik kerst op het plein
Dwars door de buurt: https://oost-online.nl/wp-content/
uploads/2021/02/dwars-219.pdf

Maart 2021
Amsterdam Talks Sex
Posterpraat Parool: https://www.parool.nl/a-b1fcf5ef

NRC Agenda: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/19/divers-lets-
talk-about-sex-a4036016?utm_source=NRC&utm_medium=w-
hatsapp

Cultureel Persbureau: https://cultureelpersbureau.nl/2021/02/in-
telligente-conversaties-over-seks-en-alles-wat-je-misschien-nog-niet-
wist-maar-wel-hoopte/

April 2022
Pop Up Gallery & Store: Ecognosis – BetweenTwoHands
Parool Uitagenda

Theaterkrant recensie: https://www.theaterkrant.nl/recensie/ecog-
nosis-n522140-4-e45450-4/betweentwohands/

Gids Mecenas: https://gidsmecenas.nl/ecognosis-between-two-hands

Urban Resort: https://urbanresort.nl/evenement/pop-up-gal-
lery-ecognosis/2021-04-21/

We Are Public: https://www.wearepublic.nl/event/pop-up-gallery-
store-ecognosis-n522140-4-e45450-4-betweentwohands/

Mei 2022
Theater na de dam
Theaterkrant: https://www.theaterkrant.nl/nieuws/36-alternatie-
ve-jongerenprojecten-op-theater-na-de-dam/?fbclid=IwAR3bs_h-me-
LOHwIiqq6eUtcjk8F9cCiVXm-Q0JoTnzYC5KBuMQRqDMF3hw0

Uitmail: https://view.e.iamsterdam.com/?qs=95b9921e-
c127a04a9c0a9969275dcd095734eebf7f52b9ab0c4ed844061e-
093378564ca4195d04e2bb53c40d9c7579de7c7adc17f2221d29cf511e-
7ca3db7859cac263b2e21cb3f4

Aceleratio – Movementalist
Dansmagazine nr 02/02/2021

Cultureel Persbureau: https://cultureelpersbureau.nl/2021/05/
dans-theatercollectief-movementalist-presenteert-in-samenwer-
king-met-plein-theater-de-movement-expo-aceleratio-in-de-ndsm-fu-
se-van-27-mei-premiere-t-m-30-mei/

ATD: https://www.atd.ahk.nl/agenda/2021/5/30/dayna-marti-
nez-morales-aceleratio/

Juni 2021
Goud op de European GOLD Awards
Oost-Online: https://oost-online.nl/goud-voor-serie-posters-plein-
theater/

Theaterkrant: https://www.theaterkrant.nl/nieuws/europe-
se-prijs-voor-posterserie-plein-theater-en-studio-matusiak/

Website European Design Awards: https://europeandesign.org/
submissions/poster-campaign-plein-theater-2020/

Swart Gat/ Gouden Eeuw
Oost-Online: https://oost-online.nl/theatrale-installatie-laat-am-
sterdams-slavernijverleden-en-marroncultuur-zien-en-beleven/

Theaterkrant recensie: https://www.theaterkrant.nl/recensie/
swart-gat-g%CC%B6o%CC%B6u%CC%B6d%CC%B6e%C-
C%B6n%CC%B6-%CC%B6e%CC%B6e%CC%B6u%CC%B-
6w%CC%B6/berith-danse-plein-theater/
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Cultureel Persbureau: https://cultureelpersbureau.nl/2021/06/
theatrale-installatie-met-visie-op-de-actualiteit-vanuit-het-mar-
rons-perspectief-deze-zomer-in-plein-theater/

Weekendtip Parool: https://www.parool.nl/ps/weekendtips-van-vlie-
gen-in-een-virtuele-achtbaan-tot-stilstaan-bij-een-ijsvogel-
wand~b2db1105/

ZuidOost&Meer: https://zuidoostenmeer.nl/zuidoostmeer-ju-
li-2021-editie-58/

Reflex - Babok
IJ-Opener: https://www.ijopener.nl/wp-content/uploads/2021/06/
IJopener-jun-2021.pdf

Juli 2021
Street Vendors – Su Tomesen
Cultureel Persbureau: https://cultureelpersbureau.nl/2021/06/
op-wereldreis-in-plein-theater-met-video-installatie-street-ven-
dors-medellin-tirana-johannesburg-yogyakarta-van-su-tomesen/

Oost-Online: https://oost-online.nl/op-wereldreis-in-plein-thea-
ter-met-video-installatie-street-vendors/

Weekendtips Parool: https://www.parool.nl/ps/uit-agen-
da-van-douwe-bob-tot-een-trapezekomedie~b6dd3249/

Citynieuws: https://www.citynieuws.nl/straatverko-
pers-in-het-pleintheater/

Mug Magazine: https://digitalaccess.spabonneeservice.nl/digitalac-
cesscontentfree/mug/mug8uy6t/mug210708/

Nieuwe Noten Amsterdam
NPO Radio 4, 9 juli 2021, De Tijd-fragmenten (over Louis An-
driessen), interview met Fie Schouten door Aad van Nieuw-
kerk voor Vrije Geluiden op NPO Radio 4 inclusief tip voor 
zondag 10 juli 2021 – Nieuwe Noten Amsterdam

Augustus 2021
Sappho de Potkast
Pride Amsterdam: https://pride.amsterdam/events/sappho-de-pot-
kast/

Cultureel Persbureau: https://cultureelpersbureau.nl/2021/07/
pride-in-plein-theater-met-sappho-de-potkast-een-liefdestragedie-
tussen-twee-vrouwen/

Pride Tips Theaterkrant: https://www.theaterkrant.nl/nieuws/eer-
ste-queer-theater-festival-tijdens-pride-amsterdam/

Iamsterdam Cultuurtips Pride: https://www.iamsterdam.com/nl/
blog/cultuur/5-cultuurtips-voor-pride

Oost-Online: https://oost-online.nl/sappho-de-potkast-een-lief-
destragedie-tussen-twee-vrouwen-in-plein-theater/

Interview met Annie Gerretsen op KultiKulti.nl: https://kultikul-
ti.nl/2021/07/11/094-annie-gerretsen/

Interview met Annie Gerretsen op VrijeTijdAmsterdam: https://
vrijetijdamsterdam.nl/entertainment-uitgaan/pride-amsterdam-
2021-het-verhaal-achter-sappho-de-potkast/

Potkast te beluisten op KultiKulti: https://kultikulti.nl/?s=sappho

September 2021
Start theaterseizoen
Oost Online: https://oost-online.nl/nieuwe-noten-in-plein-theater/

Dwars Door de buurt: https://oost-online.nl/wp-content/
uploads/2021/09/Dwars-223.pdf

Nieuwe Noten Amsterdam
Aankonding website en brochure Muziekgebouw: https://www.
muziekgebouw.nl/agenda/themas/467/Nieuwe_noten

Foodchainz – Het Markttheater
Cultureel Persbureau: https://cultureelpersbureau.nl/2021/09/
plein-theater-en-het-markttheater-presenteren-foodchainz-een-culi-
naire-avond-en-theatervoorstelling-over-onze-voedselketen/

Ilovetheater: https://www.ilovetheater.nl/plein-theater-en-het-
markttheater-presenteren-foodchainz-een-culinaire-avond-en-thea-
tervoorstelling-over-onze-voedselketen-te-zien-op-7-8-9-14-en-15-ok-
tober-in-plein-theater-in-amsterdam-oost/

VanAmsterdamseBodem: https://vanamsterdamsebodem.nl/
het-markttheater-foodchainz/

Weekentip Parool: https://www.parool.nl/ps/weekendtips-van-film-
festival-her-tot-klassiek-in-de-bethlehemkerk~ba902268/

Oost Online: https://oost-online.nl/ode-aan-de-tomaat-in-het-
plein-theater/

Oktober 2021
NieuweNotenAmsterdam
Groene Amsterdammer, 21 oktober 2021, Nieuwe Noten Am-
sterdam (advertentie) 
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Oost-online, 19 oktober 2021, Nieuwe Noten Amsterdam met 
Fie Schouten te horen in  theaterschow, Talkshow Dwars 
door Oost in de jungle https://oost-online.nl/nieuwe-noten-am-
sterdam-met-fie-schouten-te-horen-in-theatertalkshow/

November 2021
Amsterdam Talks Sex
Oost-online: https://oost-online.nl/plein-theater-komt-met-nieu-
we-talkshowserie-amsterdam-talks-sex/

VPRO Gids, VARA-Gids & Parool (advertenties)

NieuweNotenAmsterdam
Concertzender, woe 24 november 2021, aandacht voor  
Nieuwe Noten Amsterdam

Jeugdvoorstellingen + Jeugdtheaterlessen
Amsterdammertjes nov-dec: https://nardinckmedia.nl/wp-con-
tent/uploads/2021/11/Amsterdammertjes-6-2021-digi.pdf

De Brugkrant: https://debrugkrant.nl/wp-content/uploads/2021/11/
editie-138-23-november-2021.pdf

December 2021
Nieuwe Noten Amsterdam
Parool Weekendtips: https://www.parool.nl/ps/weekendtips-van-de-
vijfde-editie-van-het-transvaal-bacchanaal-tot-een-filmfestival-over-
de-queer-dans-scene~b366a3e8/

Nietsnut – Theatergroep Wie Walvis (afgelast)
Cultureel Persbureau: https://cultureelpersbureau.nl/2021/12/voor-
een-feestelijk-familie-uitje-in-de-kerstvakantie-ga-je-naar-plein-
theater-met-de-theatervoorstelling-nietsnut-6-van-theatergroep-wie-
walvis/

Oost-Online: https://oost-online.nl/uittip-feestelijk-familie-uit-
tje-in-kerstvakantie-met-ode-aan-onzin/

Buque Azart Ecuador 
https://www.facebook.com/azart.shipoffools/

https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/histori-
co-buque-azart-costa-manta.html

https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/buque-azart-ya-tiene-
un-espacio-para-ofrecer-su-magia-teatral-al-menos-por-25-anos-en-
manta-nota/

https://memesita.com/buque-azart-already-has-a-space-to-offer-its-
theatrical-magic-for-at-least-25-years-in-manta-ecuador-news/

https://oost-online.nl/amsterdams-theaterschip-azart-ge-
strand-in-ecuador/

https://www.scheepspost.info/varend-erfgoed-eindigt-als-theater-op-
een-strand-in-ecuador/
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