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1.

Voorwoord door het bestuur

Ons motto voor de verandering waar we voor stonden medio 2018 werd: ‘Er zijn
geen kleine rollen, alleen grote of kleine acteurs’. Bij Plein Theater, voormalig
Oostblok, geloven wij dat een relatief klein podium een speler van grote
betekenis en van invloed kan zijn op het welzijn van de mensen die komen, van
verre of van dichtbij. En andersom dat de mensen van invloed zijn op wat er in
het theater gebeurt en te zien is.
Met de komst van Berith Danse als theaterdirecteur kwam er kennis en netwerk in
huis die voortkomt uit jarenlang (grootschalig) theaterproducties maken met
theatermakers, acteurs en vormgevers in zeer diverse landen en op bijzondere
plekken over de hele wereld. Al haar producties zijn ontstaan uit co-creatie,
invloed van bewoners en acteurs. Danse schuwt maatschappelijke onderwerpen
niet en legt verbanden met de geschiedenis, de plek en de rituelen die er zijn. Van
Palestina, Bolivia en Nepal tot het Slavernijproject in Amsterdam-Noord. De
visie van Danse is die van een wereldburger die onderzoekt, blootlegt, cocreëert en verbindt. De publieke ruimte is hierin het grootste speelveld.
In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over onze werkzaamheden in 2018:
‘Het jaar van de grote schoonmaak’. We hebben een beleidsplan opgesteld met een
nieuwe visie op ons theater. Het theater en eetlokaal zijn letterlijk opgeruimd,
er zijn nieuwe contacten binnen en buiten het stadsdeel aangehaald en opgezocht
en we zijn gestart met de fondsenwerving. De keuze werd gemaakt om vanaf 2019
weer Plein Theater te heten.
De € 154.500 van Stadsdeel Oost voor de exploitatie is een welkome bijdrage. Wij
hebben veel ambities en plannen. Wij hebben het streven om samen met het
Stadsdeel, samen met Cultuur Connectie Oost, fondsen en sponsors en andere
samenwerkingspartners, van grote betekenis te zijn voor mensen. We hebben onze
governance op orde gebracht in lijn met de nieuwe governance code cultuur 2019.
In 2019 zullen de governance code en de code culturele diversiteit meer aandacht
krijgen.
Het bestuur is begin 2019 van samenstelling veranderd. In 2019 zullen wij onze rol
conform de Code Cultural Governance herijken. Onze stichting heeft de ANBIstatus.
Wij verklaren dat wij alle informatie – die nodig is voor het goed kunnen
functioneren als bestuur - hebben ontvangen. Dit jaarverslag en de jaarrekening
zijn getoetst door het bestuur en we hebben bezien of de organisatie zich
adequaat kwijt van haar taak. Op basis van deze positieve toetsing hebben wij het
jaarverslag en de jaarrekening goedgekeurd. Het bestuur heeft zijn taken in 2018
in onafhankelijkheid kunnen uitvoeren. Er hebben zich geen situaties van
belangenverstrengeling voorgedaan.
Met veel energie gaan we vol vertrouwen de komende
jaren tegemoet.

Voorzitter Bert Barten
Namens het bestuur Stichting PodiumPartners
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2.

Verantwoording van de directeur

Vanaf begin 2018 werd het al snel duidelijk dat het eens zo bekende Plein Theater
toe was aan een grote driedimensionale schoonmaak. Hoewel het theater, met de
naam Oostblok, de grote culturele crisis had weten te doorstaan, waren hiervan
ook duidelijk de sporen zichtbaar. Op allerlei gebied was in de afgelopen jaren
keer op keer de kaasschaaf toegepast en met veel moed en positieve energie
waren er wegen gezocht om het Plein Theater (maar ook het voormalige
Muiderpoorttheater) open te houden voor publiek. Eén van deze wegen was de
nieuwe merknaam van Oostblok introduceren: Plein Theater.
Omdat het
Muiderpoorttheater sinds 2016 door een andere partij wordt gerund, beperken we
ons in dit jaarverslag tot het beschrijven van het afgelopen jaar van Oostblok.
Van Oostblok naar Plein Theater. In de eerste helft van 2018 hebben we ons
voornamelijk beziggehouden met de inventarisatie van achterstallig onderhoud,
leverancierscontracten
en
verzekeringen.
Met
medewerkers
hebben
wij
gesprekken gevoerd over hun
rol in de organisatie. Wij
programmeerden
diverse
prachtige voorstellingen voor
de jeugd. Onder leiding van de
toenmalige artistiek directeur
Marijke
Schermer
presenteerden en produceerden
wij
twee
spraakmakende
voorstellingen op een tweetal
locaties in Amsterdam Oost.
In de loop van de zomer werd de
omslag
langzaam
zichtbaar
door enerzijds de opening van
het Eetlokaal en anderzijds de
eerste Artist in Resident uit
Australië Emma Hall. Zij werkte
vanuit het theater aan het
maatschappelijke
theaterproject
‘World
Problems’.
Met onze artistieke crew en een
aantal belangrijke adviseurs
ontwikkelden we een nieuw
concept voor het theater die
past bij de tijd en die aansluit
bij de behoefte van zowel het
stadsdeel, de
stad
en
de
bezoekers van over de hele
wereld. Hieruit kwam een nieuw
beleidsplan
voort
en
het
komende Meemaak programma
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van de Vrije Vloer in samenwerking met verschillende partijen in Amsterdam
Oost.
Verder waren wij actief betrokken bij de oprichting van de nieuwe organisatie
Cultuur Connectie Oost en namen wij deel aan het onderzoek van Moncef Beekhof

e

voor het 5 Cultuurhuis in Amsterdam in opdracht van de gemeente Amsterdam.
Eén van onze ambities is om een aantal bekwame artistieke personen op de vloer
van ons theater te laten werken met een reeks gemotiveerde mensen uit de
omgeving. Een ander streven is om bezoekers altijd welkom te heten in ons
theater met een open Eetlokaal waarin wisselende exposities plaatsvinden. In
deze gedachte over gastvrijheid past ook een verbreding van de programmering
en programmeren op andere locaties in Amsterdam Oost. 2018 was een jaar van
afscheid nemen en tegelijkertijd de deuren letterlijk opengooien voor de
buitenwereld: verbinding maken, opnieuw in gesprek gaan met oude bekenden en
nieuwe vrienden verwelkomen.
Voor u ligt het jaarverslag van 2018 waarin wij graag uiteenzetten wat er dat jaar
is bereikt.

Berith Danse
Directeur
Stichting PodiumPartners/ Oostblok
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3.

Beleid

In 2018 hebben wij onze missie en visie opnieuw geformuleerd en vastgelegd in
een beleidsplan dat op 8 oktober 2018 in het bestuur is vastgesteld. Voor dit plan
hebben wij zowel intern als extern met diverse mensen gesproken. Mensen die
artistieke makers zijn of een zeer lange ervaring hebben in de Amsterdamse
culturele sector. Het plan is onder verantwoordelijkheid van onze directeur
Berith Danse opgesteld in nauwe samenwerking met één van onze vaste freelance
adviseurs Petra Hoogerwerf.
Het plan bestaat uit een nieuw activiteitenplan voor 2019 met de vernieuwde
visie en missie en een nieuwe programmalijn De Vrije Vloer voor 2019-2020,
toegesneden op de Meemaakpodia van het Fonds Cultuurparticipatie. Het
tweejarig programma sluit ook goed aan op de nieuwe beleidsperiode 2021-2024
van de Culturele sector.
Onze missie is:
Vele wegen leiden naar het theater
Waar internationaal en lokaal perspectief samengaan
Waar ruimte is voor experiment
Waar gelijkwaardigheid en inclusiviteit heersen.
Waar door (buurt) bewoners (voorstellingen) opgezet worden.
Waar burgerschap een moderne betekenis krijgt.
Waar de moedige makers hun stem laten horen.
Waar de culturele gemeenschap veelvormig mag zijn.
Waar verandering begint vanuit artistieke proposities.
Waar cultureel ondernemerschap en ontmoeting hand in hand gaan.
Waar openheid en geborgenheid samengaan.
Waar de tijdgeest voelbaar en zichtbaar is.
Waar makers ruimte krijgen zoals de openbare ruimte van een plein.
Wij hebben voor de komende jaren het volgende voor ogen:
1. Ons theater is met onze werkwijze en diversiteit aan performances, gemaakt
door professionals en amateurs, een van de toonaangevende cultuurhuizen in
Amsterdam geworden.
2. De komende jaren willen wij ons ook nadrukkelijk gaan positioneren als
productiehuis.
3. Het publiek waardeert onze activiteiten en neemt actief deel, als o.a.
bezoeker en co-creator.
4. Onze organisatie is verder geprofessionaliseerd en heeft een groot netwerk
van (internationale) samenwerkingsverbanden.
Wij willen op lange termijn met andere culturele organisaties in Oost een goed
programma of een moderne organisatievorm maken voor het Cultuurhuis Oost of
e
ook wel het 5 Cultuurhuis.
In onze visie hebben we vier uitgangspunten opgenomen die leidend worden in
onze keuzes en handelen. Onze vier uitgangspunten zijn: Kwaliteit =
productieproces, Verbindend, Lokaal = mondiaal en Onverwacht.

6

Dit is het kader waarbinnen we alle activiteiten zullen toetsen, vastgelegd in
onze visie, zie bijlage 1. Wij staan open voor nieuwe inzichten en zullen ons laten
inspireren door moderne organisatievormen, zoals de nabijgelegen Impact Hub,
Pakhuis de Zwijger en Mediamatic.
Framing van theaterdisciplines is een denkwijze uit het verleden. We gaan onze
projecten en programmering niet vangen in het benoemen van disciplines,
niveaus of herkomst. Onze beoogde impact is leren open staan voor nieuwe
inzichten, ontmoetingen en ontdekkingen. We dringen geen meningen op. We zien
kunst als een onzichtbaar proces in het hoofd van de ontvanger. De indrukken
kunnen blijvend zijn, weer opduiken of transformeren. We willen nadrukkelijk een
producerend en samenwerkend theater zijn. We hebben een kader geschetst met
uitgangspunten die leidraad vormen.
sandwichvorm beïnvloeden we de
programmering van boven- en
Kwaliteit = productieproces
onderaf. Het is een wederzijdse
(holistische) werking van
Bij kwaliteit hoort dat we inclusief,
wederkerigheid.
holistisch, breed, onderzoekend
We willen als podium en plein ons
denken en produceren. We streven
maatschappelijk draagvlak versneld
ernaar dat ieder binnen zijn eigen
verbreden en nieuwe verbindingen die
werkkader en initiatief streeft naar
er al lang zijn in de samenleving,
het best haalbare op artistiek en
zichtbaar en toegankelijk maken. In
inhoudelijke kwaliteit. Door
ons denken worden we ons meer en
verschillende niveaus van
meer bewust van de samenhang en de
excellentie en virtuositeit toe te
afhankelijkheid van elkaar. In het
staan, ontstaat er de mogelijkheid
ecosysteem van ons theater
elkaar te leren kennen, te inspireren
verschuiven de premisses van het
en te ontmoeten. We werken open en
denken in afgekaderde grenzen naar
holistisch, omdat we divers en
grenzeloze chaos met ontelbare
toegankelijk willen programmeren.
verbindingen. Ons nieuwe eetlokaal is
Kwaliteit is bij ons niet alleen het
een belangrijke verbindende factor
theaterproduct, maar ook het
in ons eetlokaal die elke dag open is.
productieproces. Het resultaat kan
Lokaal = mondiaal
een faliekante mislukking zijn, omdat
de maker de moed had andersom,
dwars, ontoegankelijk, poëtisch of
Amsterdam is een wereldstad met
extreem werk te maken. Bij deze
wereldbewoners en verdient
gedachte hoort ook co-creatie.
wereldprogrammering. In het nieuwe
Mensen mee laten ontwikkelen, die
denken over doelgroepen en
anders alleen consumeren of
theaterdisciplines spreken we liever
überhaupt niet een theater binnen
over citizenship: Wie in onze stad
treden. We zoeken ook manieren om
woont, tijdelijk of permanent.
buiten ons theater mensen te
Permanente tijdelijkheid is de
betrekken.
nieuwe staat van zijn geworden.
Lokaal is mondiaal en mondiaal is
Verbindend
lokaal en zo zien we ook de personen
die ons Theaterhuis komen bezoeken.
We programmeren vanuit de
Waarom een internationale
betrokkenen van ons huis en vanuit
oriëntatie? Omdat we van mening zijn
onze eigen betrokkenheid met de
dat het goed weergeeft op welke
wereld (om ons heen). Als een
wijze mensen nu in onze stad staan.
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Onafhankelijk van of je ouders
arbeidsmigranten waren, expats of
vluchteling. Identiteit is dynamisch
aan het worden. Verder staat bekend
dat als je ergens nieuw land je andere
dingen opvallen dan wanneer je er al
een tijdje bent. De hersenen maken
een stofje aan waardoor je de eerste
6 weken gaat aanpassen, daarna neemt
de cognitieve dissonantie het weer
over. Een nieuwkomeling als resident
kan ontvankelijk zijn naar bezoekers
en participanten. Omdat degene geen
context heeft in de community
kunnen ‘bewoners’ ook makkelijker
‘delen’ omdat de Resident weer zal
vertrekken. Om de dynamiek van
inzoomen en uitzoomen te dienen,
programmeren we internationaal van
eigen bodem en van onze grote
wereldbol. Het gebouw dient als huis
maar we laten voorstellingen ook
elders plaatsvinden, gehost door
Pleintheater. En het is denkbaar dat
we partnerschappen of lang lopende
samenwerkingen aangaan met
theaterhuizen elders in Europa of de
wereld.

maar geven nadrukkelijk onze
bezoekers, [buurt] bewoners en
makers alle ruimte. En we laten
nadrukkelijk ruimte vrij voor
onverwachte activiteiten, die
aansluiten bij de actualiteit
bijvoorbeeld. Door onze open
programmering stellen we de vraag
‘Wie bepaalt wat kunst is? Wie is de
artiest? Wat is kwaliteit?’ Kunst en
cultuur creëert hoop en zorgt voor
consternatie. Het stelt opvattingen
aan de kaak. Zorgt voor nieuwe
relaties. En de maker wordt ook
geïnspireerd door de kijker,
bezoeker of eter. Theatermakers
maken werk in allerlei vormen, zoals
een prijsvraag, experiment, dialoog,
een wandeling, een repliek of een
paarse handdoek. Het publiek doet
mee, staat, zit of vlucht.
Onze uitgangspunten voeren we niet
alleen door in onze programma’s en
activiteiten maar ook in ons
eetlokaal, buiten op het plein, in
onze samenwerkingsverbanden en
onze bedrijfsvoering.

Onverwacht
Wij programmeren niet alles zelf

Berith Danse over haar eerste jaar in Oostblok
‘In mijn voorgaande organisatie Theatre Embassy leidde ik een netwerk dat als
doelstelling had om lokale theatergroepen en hun programmering meer impact te laten
genereren. Meer impact zowel in de deelname van vooral amateurspelers, buurtbewoners
en mensen op een afgelegen locatie als het bereiken van zoveel mogelijk kijkers.

o
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schaalvergroting en meer beeldend te werken. Hierdoor kon een grotere groep
mensen begrijpen wat we deden, dan alleen met taal.
Het ultieme doel was mensen in aanraking brengen met theater en ze te laten
nadenken over een onderwerp die in de gemeenschap urgent was (transformatie).

De Theater T op het Keti Koti in 2014 in het Oosterpark.[ foto Andrea Montenegro]

Dé tool is niet om posters te hangen en oproepjes te plaatsen, dé tool is te gaan naar waar
je publiek zich begeeft en je publiek (de amateur, semiprof of prof die niet aan de bak
komt) het project, de tekst en de performance mee te laten maken.
Bij aanstelling van mij als artistiek directeur van Oostblok lag al de urgente vraag: hoe

kan dit theater zijn programmering aansluiten op Werelds Amsterdam Oost. Op welke wijze
kan er de komende jaren gewerkt worden naar een infrastructuur die het mogelijk maakt
een Cultuurhuis te huisvesten en hoe zorgen we dat een groot aantal bewoners (130.000)
zich aangesproken voelt?
Wat hebben we in het eerste jaar gedaan?

Het theater was in een zeer slechte staat en overdag gesloten. Als je mensen thuis wilt
ontvangen, moet je eerst opruimen. We hebben 9 maanden de bezem door het gebouw en de
blauwdruk van de organisatie heen gehaald. Dit proces is nog gaande omdat e.e.a. niet in 9
maanden is opgelost. Uitgangspunt is: pas als de blauwdruk is gelegd naar het doel waar je
heen wilt, kan je gaan opbouwen. Mijn voorstel naar het bestuur en het team is geweest om
e.e.a. minder piramidevormig te maken. Niet alleen in het Stichtingsteam maar vooral alle
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mensen die in het gebouw werken als collega’s te beschouwen. Dit was de moeilijkste
hobbel. Hiervoor gebruikte ik de bedrijfsmodellen en inzichten van Oscar Semler
(medewerkersbetrokkenheid), Eckhardt Wintzen (focus en cel-gedachte) en Petra
Hoogerwerf (échte winst en impact-gericht). Maar ook mijn werkervaring uit Nicaragua bij
het Frente Sandinista.
Met drie ondernemers die vrijblijvend de horeca runnen, zijn we begonnen ‘het huis’ te
schilderen, de volle opslag leeg te halen en alles wat kapot is in ieder geval te repareren.
Hiervoor hebben wij samenwerkingsafspraken op papier gezet. De woningbouw werd
medeverantwoordelijk gemaakt voor de puinhoop en werd belangrijke participant in de
grote opknap. De drie mannen die zich BAK-events noemen, vervullen nu de rol van
gastheer en vrouw en met hen hebben we eind september de deur opengezet voor ontbijt,
lunch en een kleine avondhap.
Iedereen die nu Oostblok| Plein Theater bezoekt wordt verwelkomd in een aangename
ruimte met drankjes en hapjes die bij de tijd en bij de buurt passen. De bovenburen melden
zich weer, de bouwvakkers komen koffiedrinken en zo verspreidt het nieuws zich langzaam
maar zeker: het is 'gezellig' hier
Mijn uitgangspunt is dat je overal in de 500m2 kan programmeren. In het Eetlokaal vinden
nu ook activiteiten plaats. Mits het de theaterprogrammering niet in de weg zit.
Programmeren vanuit de mensen om je heen:

Vanaf de zomer zijn we experimenteel begonnen met programmeren door mensen die al met
ons werken. Zo hebben de jongens van de muziekstudio die ruimte bij ons huren, al
meerdere malen hun dj-set opgezet; heeft onze barman (die vroeger de roadmanager van
Prince bleek te zijn) een jazzmiddag georganiseerd; heeft onze nieuwe programmeur
muzikanten laten spelen vanuit haar voorgaande initiatief op de Ceuvel in Noord etcetera.
Maar ook een buurtbewoner die ik van lang geleden kende, heb ik gevraagd zijn
wereldmuziek collectie Lp’s te komen dj-en (Joost Groeneboer); en de fotografe (Nellie de
Boer) die als vrijwilliger af en toe voorstellingen registreert in opdracht van ons,
exposeerde haar professionele kunstfotografie. Onze barman die al 30 jaar moderne
dansles geeft, gaf les aan de kinderen van de Jeugdtheaterlessen als gastdocent.
Ander voorbeeld: er was een jonge kunstenares die vroeg of ze onze buitenwand mocht
gebruiken om haar werk te fotograferen. Toen we de foto’s zagen, vroegen we of ze wilde
exposeren bij de opening van het Eetlokaal.
Residentie Proeve In de zomer hielden we een Residentie als proeve. Waarin een nietNederlandse maker een vrij conceptueel theaterproject ontwikkelde en daar juist mensen
uit de omgeving voor nodig had. Ze gaf vier open en gratis workshops en een talk waar met
professionals en publiek werd gesproken over “World Problems”. Daarnaast kon men
meedoen met de repetitie waarin de deelnemers eigenlijk spelers werden. Emma Hall trok
buurtbewoners aan maar ook reizigers en bewoners uit Australië die het graag wilden
meemaken. Door de eerste residentie hebben we een nieuwe traditie gestart. Zomer in het
PLEIN Theater. Het theater is vanaf deze zomer niet meer dicht maar open!
Opbouw vrijwilligerspool: Na de zomer adverteerden we op de VCA voor vrijwilligers die
zowel bij de deur van het theater konden werken of andere skills hadden die ons konden
versterken. We organiseerden met het Eetlokaal een lunch met de kandidaten en besloten
dit elk jaar te doen. Eén van de vrijwilligers bleek al lang betrokken maar zijn potentieel
was nooit ingezet. Hij was productiemanager bij Stage Entertainment geweest, nu
gepensioneerd en wilde wel zijn kennis inzetten. Hij zal ook bijdragen in het produceren
van meer intensieve stukken van de Vrije Vloer programmering. Simpelweg omdat zijn
kennis en kunde onbetaalbaar is. Binnen een handomdraai had hij ons geadviseerd hoe we
de online agenda’s op elkaar konden afstemmen!
Men kan vaak meer dan één ding.
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Mijn visie is dat iedereen een gezicht moet hebben in ons kleine theater, ook de
schoonmakers. ‘Hallo’ is het uitgangspunt. Met de grote schoonmaak van het gebouw kozen
we ook voor een meer familiair schoonmaakbedrijf. In december hadden we een
kerstprogrammering en die was in het kader van Mexico. Toevalligerwijs maakt er nu een
familie en vriendenbedrijf van Latino’s schoon waarvan bleek dat ze de grootste salsa en
vallenato-feesten van Amsterdam en omstreken organiseren. Na een gesprek vroeg ik of
zij tijdens de kerst de randprogrammering wilde doen en traden ze op na de
jeugdvoorstelling met Mariachi’s en dans in het Eetlokaal. Vise versa was één van hen, die
net was gevlucht uit Venezuela, uitgenodigd om kerst met ons te vieren. En de vrouw van
DJ Joost besloot haar verjaardag te vieren met haar Colombiaanse familie en vrienden.

Het bovenstaande zijn voorbeelden hoe er in de afgelopen periode vooral ‘verbinding’ is
gemaakt en hoewel iedereen zijn taak en functie goed kent, is het toegestaan om andere
kanten van zichzelf te ontplooien of in te zetten.
Met wie is er verbinding gemaakt zodat er een blauwdruk ligt om ons theater open te

klappen naar een Meemaak plek?

Het eerste initiatief was het opzetten van Cultuur Connectie Oost met kunstinstellingen
en welzijnsinstellingen. Voor mij speelt vooral de Meevaart hier belangrijk in, omdat daar
mensen komen van over de hele wereld. We noemen ze migranten en het zijn ook
buurtbewoners. De Meevaart is voor ons straks de plek om deelnemers uit te nodigen mee
te doen aan het schrijfprogramma of het spelprogramma. Via de Meevaart en de anderen uit
de initiatiefgroep, zullen we de oproep verspreiden. Wij zullen aan de koffietafel zitten in
hun gebouw en met hen in gesprek gaan.
Na de opening van het Eetlokaal heb ik veel gesprekken gehad met verschillende
initiatieven in Amsterdam-Oost om te vertellen wat we van plan zijn met het theater en
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het programma. Zodat ik ze alvast kon ‘inweken’ voor het geval we mooie teksten of
dansstukken hebben die bij hun geprogrammeerd kunnen worden. Maar ook om receptief te
zijn en podium te bieden voor hun initiatieven.
Vanaf 2019 gaan we op deze wijze van opereren verder ontwikkelen en professionaliseren.
Het is geen clubhuis, maar een PLEIN voor iedereen die kwaliteit kan leveren.
Geven en nemen.

4.

Programma

In dit hoofdstuk gaan we in op de artistieke activiteiten van de programmering
in 2018 die parallel plaatsvindt tijdens het herformuleren van het beleid en de
opknap van ons theater en eetlokaal.

Jeugdprogrammering
De Jeugdprogrammering is een belangrijke pilaar van ons theater omdat we
diegenen willen bedienen die de toekomst hebben en zij zijn vaak toch de
kwetsbaarsten van onze stad. Hiermee bedoelen we jonge kinderen, jongeren in
hun bloei, ouders met kinderen, alleenstaande ouders met kinderen, ouders met
een laag inkomen met kinderen, nieuwkomers met kinderen en de scholen die juist
op zoek zijn naar goede culturele programma’s op veilige afstand van hun
habitat. Oostblok wil de gemêleerde jeugdprogrammering, gestart in het
voorgaande jaar en die goed aansluit bij de scholen en het stadsdeel, verder
uitbouwen en vooral diverser maken in vorm en inhoud.
Met de jeugdprogrammering beperkt Oostblok zich niet tot voorstellingen voor
kinderen en scholen, maar richt het zich ook op de buurt, met relevante thema’s
en actualiteit. Er is randprogrammering die van culinaire of educatieve aard kan
zijn en er worden concepten uitgebroed die marketingtechnisch interessant zijn.
Wij luisteren naar ons publiek en onderhouden contact met organisaties,
gezelschappen en boekingskantoren. De visie en ons doel is het opbouwen van
vertrouwen met al de stakeholders van de jeugdprogrammering van Oostblok en
zo verder te ontwikkelen vanuit deze stabiele en veilige basis. Oostblok
programmeert werk van gevestigde gezelschappen, van meer beginnende
jeugdtheatermakers en is soms zelf de motor achter samengestelde programma’s
of op maat gemaakte producties, om zo goed aan te sluiten op thema’s en
publieksgroepen. Het programma van 2018 – samengesteld door Myrna Versteeg –
bevatte 1+ t/m 14+ voorstellingen en is divers in kunstdisciplines.
Enkele voorbeelden uit het programma van 2018:
De drie jeugdvoorstellingen die tijdens NTF JONG te zien waren bij Theater
Oostblok gaven de kern van de jeugdprogrammering van Theater Oostblok weer.
Het is divers, beeldend, educatief, subtiel en sterk vanwege de verschillende
kwaliteiten die men in huis heeft voor de nieuwsgierige kijker van 1 jaar of 100
jaar. De voorstelling De Tori Anansi van de Surinaamse theatermakers Yahmani
Blackman en Dorothy Blokland was dit jaar door ons geprogrammeerd voor NTF
JONG. We begonnen NTF JONG met voorstellingen voor het jonge publiek, omdat
het theaterseizoen dan net is gestart en de ervaring heeft geleerd dat de
jeugdvoorstellingen voor oudere kinderen later in het jaar beter worden
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bezocht. De jeugdprogrammering lieten we aansluiten op de scholen die ons
omringen en de ouders die al de weg naar Oostblok theater namen. De andere
programmering was daarom uitdagender en sloot aan bij het jeugdtheater dat we
bieden. Een greep uit ons aanbod was:
• Walvisjong van Simone de Jong i.s.m. Senna Gourdou
https://www.theaterkrant.nl/recensie/walvisjong-2/simone-de-jong/
• Vaarwel van Malou van Sluis
https://www.theaterkrant.nl/recensie/vaarwel-2/malou-van-sluis/
• De Tori Anansi van Yahmani Blackland en Dorothy Blokland
http://amsterdamfringefestival.nl/programma/we-gaan-het-hebben-overhaar/
• Monsters van Internationaal Duda Paiva Company
https://www.theaterkrant.nl/recensie/monsters-6/dudapaiva-company/
Aan het einde van het jaar organiseerden we een speciaal Kerstfestival met
Theatergroep Wie Walvis en hun voorstelling Merry Moustachio. In het kader van
het thema Mexico organiseerden we allerlei randprogrammering in samenwerking
met het Eetlokaal. Op 19 december speelde Wie Walvis een try out voor een
twintigtal leerlingen van onze jeugdtheaterlessen. Op 26 december vond de
première plaats en de voorstelling speelde tot en met 6 januari. Met een
gemiddelde bezettingsgraad van 67% verwelkomden wij 653 volwassenen en
kinderen. Onze capaciteit was toegenomen door de reparatie van de tribune
stoelen en het gebruik van losse kussens op de zaalvloer. Er was geen stijging,
zoals gehoopt, maar het bezoekersaantal bleef gelijk. Daar kwam wel bij dat er
ook publiek naar onze randprogrammering in het Eetlokaal is geweest die niet
per se alleen naar de voorstelling kwam. Deze zijn niet meegeteld, maar kwamen
wel over de vloer. In ons kassasysteem is terug te lezen dat 40% van de
geregistreerde bezoekers woonachtig zijn in Stadsdeel Oost.
Aandacht voor het andere
Er is in totaal €165,- gedoneerd. Hiervan konden wij het Harriet Tubman Huis in
Zuid-Oost uitnodigen. Het Harriet Tubman Huis is een project voor de tijdelijke
opvang van een klein aantal vluchtelingen vrouwen en hun kinderen die door
procedureproblemen niet in de reguliere opvang terecht kunnen. Zij kwamen met
18 vrouwen en kinderen kijken. De komende jaren zullen we intensiever inzetten
op donaties voor maatschappelijke projecten.

Om een idee te krijgen van hoe we nu programmeren hebben we dit overzicht
geplaatst. De jeugdprogrammering 2018-2019 is als volgt geboekt:
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Jeugdtheaterlessen
Aansluitend op de jeugdprogrammering verzorgen wij al jaren
jeugdtheaterlessen. Deze lessen dragen bij aan het welzijn en de educatie van de
junioren. De lessen voeden de verbeelding, prikkelen de fantasie en verbreden
het perspectief. Spelplezier en interdisciplinaire kennismakingen zijn daarbij
belangrijke ingrediënten. Er wordt niet alleen gespeeld, maar de kinderen worden
aangesproken als jonge theatermakers. Er wordt een veilige sfeer gecreëerd en
er wordt zowel individueel als in groepsverband naar de leerlingen gekeken en
met hen gewerkt. De leerlingen krijgen vrijheid en vertrouwen om zelf met
verhalen te komen en in te gaan op onderwerpen of actuele thema’s die in hun
eigen leef- en belevingswereld spelen.
Een blok bestaat uit 15 lessen, inclusief twee masterclasses van een
gastdocent/maker en een meespeelmiddag voor vrienden én ouders. We hebben
twee tot drie lesgroepen gerangschikt op leeftijd op maandagmiddag en
woensdagmiddag in Theater Oostblok. Het lesblok wordt afgesloten met een
eindpresentatie voor ouders en vrienden in de theaterzaal.
Medio 2018 vertrok Myrna Versteeg na vele jaren bij Oostblok te zijn geweest en
werd directeur van de DAT!school. Hierna gingen we verder met een nieuwe
docente Johanna Biesewig afgestudeerd aan de Mimeopleiding in Amsterdam en
bijgeschoold binnen het Vrijeschoolsysteem. De reden hiervoor is dat we een
aanbod willen creëren dat toegankelijk is voor Nederlands en nietNederlandssprekende deelnemers. Naast Johanna waren stagiaire Frida Krijger
van de ckv-opleiding en docente Molly van Scherpenberg van de Academie in
Utrecht werkzaam.
Eind juni begon Elise Vroonhof voor de programmering en pr en marketing bij
Oostblok en nam de taken over van zowel Myrna Versteeg als Annejuul Jans. Elise
had ervaring opgedaan bij Broedplaats de Ceuvel, Skek en de Dansmakers.
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We zijn een nieuwe samenwerking begonnen met Cultura Nederland voor het
betrekken van gastdocenten met niet-westerse dans en muzieklessen. Cultura
Nederland is een jonge organisatie die gastdocenten inzet in het onderwijs en
naschools opvang vanuit de creatieve sector.

[foto Nellie de Boer]

Beperkingen en plannen 2019

Wij zouden de jeugdtheaterlessen graag door ontwikkelen naar buitenschoolse
culturele educatie en het beoefenen van kunstdisciplines in groepsverband. Een
goede ruimte is hierbij cruciaal. Voor het verder uitwerken en geven van een
breder lesprogramma lopen we tegen de beperkingen van onze locatie aan. Er is
maar één zaal die gedeeld moet worden met andere gebruikers. Hierbij zien we
belangrijke aspecten voor vakoverstijgend onderwijs waarbij aspecten van taal,
voeding en zorg meegenomen kunnen worden.
Doelstellingen zijn empowerment van kinderen, talentontwikkeling en
internationale uitwisseling. We willen hierin graag samenwerken met de andere
Cultuurhuizen in Oost zoals Q-facory, Nowhere of Framerframed in het CBK. Wij
willen graag in gesprek gaan met hun en met het Stadsdeel Oost hoe we dit kunnen
door ontwikkelen, laten groeien en kunnen financieren. De activiteiten zouden
kunnen uitmonden in een Festival.
Door het vertrek van de jeugdprogrammeur en Communicatiemedewerker en het
begin van een voltijds medewerker op beide onderwerpen kregen we een
achterstand die in september leidde tot een terugval van het aantal leerlingen.
We begonnen in september met één les op de maandagmiddag en één les op de
woensdagmiddag. In de loop van 2019 hopen we weer drie groepen te begeleiden.
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Volwassenprogrammering
In het afgelopen jaar is het theater gebruikt door mensen die het theater
huurden om te programmeren of door de programmering die we zelf realiseerden
Oostblok waren 323 avonden van het jaar in gebruik door
jeugdtheatergezelschappen, toneelgroepen, lezingen, repetities en lessen.
Op de maandag en dinsdagavonden wordt het theater van oudsher gebruikt door
twee koren. Mannenkoor Manoeuvre, het bekende Gayman Chorus van de stad, is al
ruim vijftien jaar trouwe huurder. In 2018 startte Zangkoor Oud West op de
dinsdagavond.

[Foto Nellie de Boer]

Oostblok ging aanvankelijk uit van een beoogde realisatie van totaal 57 eigen
geprogrammeerde voorstellingen Jeugd en Volwassenen in 2018. Onze eigen
programmering zou voor de helft door externe subsidies gedekt worden.
Uiteindelijk presenteerden we 52 voorstellingen voor volwassenen en 36
jeugdvoorstellingen gefinancierd door het AFK en Stadsdeel Noord. Er werden 28
extra jeugdvoorstellingen geprogrammeerd door externe partijen zoals St de
Rode Loper op School en Havo de Hof. En realiseerden vijf voorstellingen van de
jeugdtheaterlessen die voor familie werden gepresenteerd.
Het totaalaantal bezoekers was 14.799 zowel in het theater als op locatie bij
Circus Reve en Kafir.

Een verschil met 2017 die te wijten is aan het feit dat we meer
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randprogrammering in het Eetlokaal hebben gerealiseerd dat dus gedurende de
week nu altijd open is.

Theater na de Dam
Voor de tweede keer op rij werkten we samen met de nationale theaterorganisatie
Theater na de Dam. Deze organisatie werkt met jonge makers en verschillende
soorten theaterhuizen in Amsterdam, Nederland en inmiddels ook Europa. In 2018
maakte Nilay Ceber en Jelle Zijlstra de voorstelling met jongeren uit Amsterdam
en verdiepten zich onder leiding van theatermakers Jelle Zijlstra en Nilay Ceber
in de geschiedenis van Amsterdam-Oost ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.
Zij spraken met ouderen over hoe het was jong te zijn in oorlogstijd. Deze
gesprekken, vol herinneringen en verhalen, vormden samen met ander
bronmateriaal de basis van de voorstelling: Oorlog in Oost: VERZET.
In Oorlog in Oost: VERZET stelt een groep jonge toneelspelers vragen over verzet
in tijden van oorlog, en in het nu. Wanneer kom je in verzet? Vraagt onze huidige
tijd om verzet? En… wat als de Joodse Amsterdammers die tijdens de oorlog zijn
weggevoerd en vermoord weer een stem zouden krijgen? Wat zouden ze ons dan
toeroepen vanuit de hopen as waarin zij zijn verdwenen? De voorstelling werd
gerealiseerd met spelers van De Gasten, ons theater en de locatie van Hotel
Arena. Er volgde ook een indrukwekkende wandeling door de straten rondom het
Plein Theater. In 2019 werd deze theatrale rondleiding nog een keer herhaald op
de International Holocaust dag.
In de maand juli was het even rustig omdat we bezig waren met het opfrissen van
het gebouw. Er vond daarom een extern project plaats dat opgebouwd werd in
Friesland, Greonterp.
De twee bijzondere locatievoorstellingen Kafir en Circus Reve lichten we graag
even toe.

[Foto
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Theater na de Dam ]

Kronieken van de Stad: Kafir – Timen Jan Veenstra
Een documentair theaterstuk gebaseerd op waargebeurde verhalen over twee
jonge Marokkaanse broers uit de Indische Buurt, die zweven tussen twee
werelden. Een intieme dialoog
over rouw, broederschap en het
accepteren van een
werkelijkheid die je liever
anders zou zien.
Oostblok programmeerde de
voorstelling op locatie in
het Centrum voor Beeldende
Kunst (CBK) in Amsterdam Oost.
Voor het maken
van Kafir interviewde Timen Jan
Veenstra gezinnen en
onderwerp.
Toneelschrijver Timen Jan
Veenstra schrijft in twee jaar
tijd vier documentaire
theaterstukken, gebaseerd op
Amsterdamse
verhalen: Kronieken van de
Stad.
[ foto Anass el Omri]
Spelers: Mamoun Elyounoussi (o.a. Jihad de
voorstelling, Polleke, Pizzamaffia, Sesamstraat en Het paard van
Sinterklaas; voor laatstgenoemde genomineerd voor een Gouden Kalf) en Anouar
Ennali (o.a. Lijn 32, La Famiglia en Pijnstillers) spelen de rollen van de twee
broers.
Kafir vertelt het verhaal van twee jonge broers. Beiden opgegroeid in een
Marokkaans gezin, geboren en getogen in de Indische Buurt, Amsterdam Oost – als
kleine jongens spelend op het plein bij de Sumatrastraat. Waar Adam de
Nederlandse maatschappij optimistisch beschouwt als een plek waar hij zijn
dromen kan waarmaken, ziet hij tegelijkertijd het cynisme bij zijn broer Fahd,
die meer verlangt van een ‘thuis’ dan slechts een stuk grond waar een huis staat.
Wanneer Fahd het contact verliest met de samenleving en uiteindelijk verdwijnt,
naar Raqqa, blijft Adam achter met het lege besef van falen, onbegrip en
verdriet. Hoe vind je de kracht en moed om door te gaan, nadat iemand die
dichtbij je staat radicaliseert? Hoe blijf je overeind in een maatschappij die jou
niet vertrouwt en die je afrekent op de daden van je broer – terwijl je
tegelijkertijd probeert om te gaan met de pijn die gepaard gaat met het verlies
van een geliefde?
‘Kafir’ ging op 17 maart in première in het Centrum voor Beeldende Kunst in
Amsterdam-Oost. In deze grote expositieruimte speelden Mamoun Elyounoussi en
Anouar Ennali twee jonge Marokkaanse-Nederlandse broers, Op verzoek van de
gemeente werd een speciale voorstelling gespeeld voor een groep van
Marokkaanse moeders die al dan niet direct te maken hadden met deze situatie.
Qua publieksaantallen bij Kafir was er een enorme on-line community die

18

enthousiast was over de voorstelling. Vooral in de tweede week bleek dit, er was
veel aandacht voor de voorstelling wat resulteerde in goede zaalbezetting.
Tegelijkertijd hadden we een wat langere aanloop, met twee try-outs en een
première in het weekend. Dit drukte het publieksaantal in de eerste week. Ook bij
deze voorstelling was de belangstelling blijvend, als het productioneel gekund
had hadden we waarschijnlijk een extra week door kunnen spelen. De in totaal 9
voorstellingen (incl. 2 try-outs) zijn bezocht door 542 bezoekers. Gemiddeld
gezien had circa 50% van alle bezoekers een Marokkaanse achtergrond.

“'Acteurs Mamoun Elyounoussi (Adam) en Anouar Ennali (Fahd) spelen de tekst met
verve op locatie in het Centrum voor Beeldende Kunst in Amsterdam. Ze geven de
lange dialogen die Veenstra schrijft vleugels met intens, soms aangrijpend spel.”
- Volkskrant
“[Veenstra] verknoopt op prachtige wijze de tederheid van broederliefde met het
feit dat Adam zijn jongere broer misschien niet altijd het juiste voorbeeld heeft
gegeven.” – Theaterkrant.

Circus Reve – Marijke Schermer
Circus Reve was het afscheidsproject van Marijke Schermer dat ze uitvoerde met
Stichting Moskou. Het werd een coproductie op locatie in Betondorp en
Greonterp, twee belangrijke locaties uit het leven van Gerard Reve.
Eerst was er jarenlang een ‘ooit uit te voeren’ gedachte van Lilou Dekker om haar
liefde voor de schrijver Gerard Reve met haar theatervak te combineren. Tussen
2016 en 2018 werd het concept Werther Nieland uitgewerkt tot een theaterstuk.
Omdat schrijver Arie Storm inmiddels betrokken en begonnen was, omdat
regisseur-theaterdirecteur Marijke Schermer zich had aangesloten en omdat
Betondorp -waar Reve opgroeide- speellocatie was, gaven de eerste fondsen
graag hun toezegging.
Toen vervolgens Joop Schafthuizen, de rechthebbende, zijn medewerking
weigerde, dreigde heel even het hele plan in een mislukking te veranderen. De
bocht die het project toen nam
beschouwen wij achteraf als een groot geluk. Nu wij de rechten van Werther
Nieland niet hadden, kon Arie Storm een nieuw toneelstuk gaan schrijven in
plaats van een trouwe bewerking maken, we konden veel speelser omgaan met die
typische taal van Reve, niet letterlijk, maar reviaans; omdat nu Reve zelf het
onderwerp was konden we waar we citeren wilde bij het gehele oeuvre terecht
zolang dat maar duidelijk was en we binnen de grenzen bleven van het toelaatbare
wat betreft auteursrecht en personenrecht. We lieten het script beoordelen door
een jurist die in beide zaken is gespecialiseerd, die schatte onze kansen bij een
kort geding heel hoog. De fondsen gingen akkoord met de artistieke
koerswijziging, de speelmogelijkheden vergroten zich van Betondorp naar
meerdere voormalige woonplaatsen van Reve. Circus Reve was een droom die
uitkwam.
Bezoekers
De voorstelling is in artistiek opzicht zeer geslaagd De interesse voor Gerard
Reve is weer gewekt bij een jong publiek en bij een ouder publiek is de interesse
weer aangewakkerd. Hoewel er geen groot publiciteitsbudget was is deze relatief
kleine voorstelling goed in de bekendheid gekomen. De pers heeft er veel
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aandacht aan besteed en Leeuwarden Culturele Hoofdstad heeft door aandacht op
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hun site en de kaartverkoop bijgedragen aan de bekendheid van de voorstelling.
Zo groot als de teleurstelling over het contact met Joop Schafthuizen was, zo
groot was het geluk toen we contact zochten met de andere twee geliefden van
Reve: Teigetje en Woelrat (Willem Bruno van Albada en Henk van Manen). Zij waren
meer dan enthousiast over ons plan en hebben ons tijdens het maakproces
uitgenodigd om kennis met ze te komen maken en rode wijn en bessensap te komen
drinken in hun atelier. Hier hebben we met een groot deel van het team een
geweldige middag beleefd waar wij van eerste hand, de meest bijzondere verhalen
over Reve te horen hebben gekregen en foto’s en brieven hebben mogen inkijken
uit hun persoonlijke archief. Het contact met Teigetje en Woelrat is tijdens de
voorstellingen onderhouden en ze hebben hun eigen netwerk uitgenodigd en
Circus Reve meermaals met vrienden bezocht. Ook hebben ze een kleine
exclusieve collectie Circus Reve shawls gemaakt in hun brei atelier, waarvan een
deel werd verkocht tijdens de voorstellingen, maar welke ook in het Stedelijk
Museum te koop waren!
In Betondorp waren er 950 bezoekers, in Greonterp 420. De tent, die voor ons een
nieuwe locatie was, bleek minder publiek te kunnen bevatten dan wij hadden
aangenomen en zat ondanks de afgelegen plekken vrijwel alle avonden goed vol.
Op beide locaties speelden mee dat er een of twee dagen erg slecht weer was
waardoor de publieksopkomst wat lager was. Hier stond tegenover dat we de
andere dagen juist heel geschikt weer hadden voor dit project.

Er is een grote inzet geweest van de hele groep vrijwilligers die hebben geholpen
om alle verwachte en onverwachte praktische locatieperikelen goed aan te
pakken. Deze motivatie van iedereen droeg bij aan een sfeer waarin het publiek
zich goed thuis voelde. Alle avonden bleef een deel bij de buitenbar napraten en
verdienden we nog iets bij met de verkoop van dranken.
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Nieuw beleid en nieuwe programmering
Artist In Residence
Met het fenomeen serendipiteit in ons achterhoofd stellen we ons Theaterhuis in
de zomer actief vier weken beschikbaar om een voorstelling uit te werken, met
open deuren. Vertragen en tijd nemen voor creëren en verbinden heeft een hele
sterke werking op participanten en de uitvoerder. Het gaat over intense
ervaringen waarin de uitkomst niet te voorzien is. Maar wel begeleid wordt door
de condities die om het proces worden heen gezet. We zetten wel in op een
kwalitatieve uitkomst. Ons theater wil in de aankomende jaren meer samenwerken
met theatermakers die zowel in Nederland als elders hun voorstellingen maken
en spelen. Op die manier kan onze locatie verbonden worden met de dynamiek van
de hedendaagse wereld waarin lokaal globaal is geworden en visa versa.
Zomer 2018 organiseerden we voor de eerste keer een proeve Residentie waarbij
de in Nieuw-Zeeland geboren Australische theaterschrijfster Emma Hall verder
borduurde op haar werk wat in 2017 in Nederland was geschreven toen ze een
periode in Noord-Holland verbleef. We betrokken kunstenaars die hier wonen
maar elders geboren of opgegroeid zijn in het maakproces. De uitkomst werd er
interdisciplinair en innovatief door.
We werkten in grote vrijheid. Tijdens deze Proeve wisten we 100 deelnemers te
bereiken tijdens schrijfsessies, presentaties en een gespreksavond. De
gastkunstenaars Sarah Nixon en
Jasna Veličković werden gevraagd
bewoners en geïnteresseerde te
integreren in het proces in het
werkproces en zodat zij een stempel
drukten op de uitkomst van het
proces. De curator Berith Danse
zocht kunstenaars of culturele
kenners erbij van toepasselijke
technieken, ambachten of
materialen die een extra en
onverwachte dimensie kunnen geven
aan het proces van vier weken voor
de kunstenaar. De curator speelde
een rol van artistiek leider in dit
proces van voorbereiding, coaching
en het brengen tot een resultaat in
het belang van de bewoners en het
Theaterhuis.
De uitkomst werd verder gedragen in
een internationale context en we
wilden ernaar streven verbinding te
houden met de Artist in Resident en
de compagnies en zodoende een
mazig netwerk uitzetten van andere
makers en Theaterhuizen zoals wij
in Europa en de wereld. Van de
avond werden foto’s gemaakt en een
tekst gepubliceerd. In 2019 werd
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deze open participatieve performance vorm verder meegenomen naar Melbourne
en Chili en maakte Emma Hall een derde versie van het stuk.
Voor 2019 zijn we op zoek naar een nieuwe smaakmaker en zullen we de werkwijze
verder uitdiepen.
https://australianculturalfund.org.au/projects/world-problems/

Fringe Festival en NTF Jong
De maand september is van oudsher de start van het culturele seizoen met het
Fringe Festival en NTF Jong.
Het Amsterdam Fringe Festival toont elf dagen lang theater en dans van jong
talent op verschillende locaties binnen Amsterdam, veelal met een vernieuwende,
sociaal bewuste thematiek.

De zilveren draad – Gita Hacham
Theatermaakster Gita Hacham regisseerde haar voorstelling De Zilveren Draad.
De Zilveren Draad ging over oorlog, toxic masculinity en het vrouwenlichaam.
Schrijfster en regisseuse Gita Hacham liet zich inspireren door de zittingen van
de Joegoslavië-tribunalen in Den Haag. Er waren soldaten die terecht stonden
voor het plegen van verkrachtingen. Een van de soldaten vertelde dat het een
bevel van bovenaf was.
Je wordt geëxecuteerd als je die order niet uitvoert. Stel dat je het fysiek niet
kunt doen als man? Dit tezamen met verkrachting als instrument van
oorlogsvoering beïnvloedde Hacham diep. In feite is er niets veranderd. Dit jaar
werden 7000 Yezidi vrouwen verkracht door Isis en hiervoor ontvoerde Boko
Haram meer dan 270 meisjes in Nigeria. De Zilveren Draad is een toneelstuk dat
het verleden en het heden onthult van een soldaat en een officier die hetzelfde
lot delen door noodzaak. Ze bevinden zich onder een boom in een schemerig
gebied, ze scheppen op over hun ‘heldendaden’. In een buitengewone combinatie
van rauw realisme en poëzie, vertelt het stuk de rituelen van het bereiken van
volwassenheid, van mannelijkheid en verkrachtingen als onderdeel van de
praktijk van oorlog.
Het toneelstuk ‘De Zilveren draad’ gaf een vrouwelijk perspectief op een
eeuwenoud onbespreekbaar thema. Gita kon repeteren in ons theater en er werden
vier voorstellingen gespeeld. Nadien was er ook een nagesprek met de regisseur.

KEK Boy Kluiving
Vanuit de frustratie over de Amerikaanse verkiezingen, dook theatermaker Booi
Kluiving als alterego Anon onder in de rechtse internetsubcultuur.
Langzamerhand werd hij er steeds meer ingetrokken en is hij het steeds vaker
oneens met de ‘linkse bubbel’ waarin hij zich gewoonlijk begeeft. KEK is
geschreven door Booi Kluiving (vierdejaars ArtEZ Toneelschool) en wordt
uitgevoerd door hem en danseres Sara Miguelote (derdejaars ArtEZ Dans). Voor de
voorstelling heeft Booi samen met acteur en schrijver Tom Jansen (Vox Populi,
SCHADE/schade) een maand lang in Frankrijk geschreven.
Het resultaat hiervan was een multidisciplinaire voorstelling over de
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dubbelzinnige verhouding van de jonge generatie met het internet. De
voorstelling stond drie avonden in ons theater en werd in 2019 opgenomen in de
programmering van het Nationaal Toneel.

Dansprogrammering
Vanaf 2018 wilden we onze programmering verbreden met een aanbod van
dansprogrammering vanuit verschillende lagen uit de hedendaagse dans en niet
westerse dans. In de nieuwe visie van ons theater vonden we dat we ruimte willen
geven aan deze diversiteit aan jong talent in combinatie met een oudere
generatie die ook deels weer op aan het staan is. En net zo hard werken in de
rafelranden van de stad.
Het idee is om met een reeks van ‘double bill’ en een drie maandelijkse Dans Jam
te presenteren, waarbij we een laagdrempelige maar kwalitatieve programmering
bieden die past bij Oostblok.
Om deze dwarsdoorsnede van hedendaagse dans in een diverse stad als Amsterdam
bij elkaar te krijgen betrokken we curator Vincent Verburg van Movementalist,
die in al deze verschillende danswerelden vertoeft.

IMPULSE
IMPULSE bestond uit twee avonden waarin de performers de “risk of failure”
omarmden en teruggingen naar het tekenbord om samen nieuwe composities en
spannende interacties aan te gaan.
In de eerste editie van IMPULSE nodigden de choreografen Vincent Verburg en
Dayna Martinez Morales artiesten uit die interdisciplinair en stijloverstijgend, met elkaar op een avond samenkwamen, om te performen vanuit een
gezamenlijke focus. Stichting Movementalist vindt het noodzakelijk te
experimenteren en risico’s aan te gaan, nieuwe samenwerking op te zoeken en
andere verbanden te leggen.
[foto Movementalist]
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Voor de eerste avond uit de reeks ontmoetten elkaar: Christiaan den Donder,
Dereck Gayla, Dorit Weintal, Ellen Knops, Gwen Langenberg, Joeri Dubbe, Lucien
Denny, Mohamed Azaay, Raphael Vanoli, Vincent Verburg en Yan Joussein.
De avond in november was de aanzet van een reeks die tot 2020 zal plaatsvinden in
het kader van het aan te komen programma De Vrije Vloer. De driemaandelijkse
jam zal verder gaan in 2019 en hierbij programmeren we ook maandelijks een
dansvoorstelling in de theaterzaal onder curatie van Vincent Verburg.
Het thema van de Impulse avonden die nu elk kwartaal plaatsvinden, zal elke
avond anders zijn en faciliteert de kruisbestuiving tussen disciplines zoals
Dans, Theater, Performance, Tekst, Muziek, Visuele Kunst en Licht. De
samenstelling van de disciplines varieert ook op elke avond. De “instant
composition”, waar alles in samen komt gebeurt op de avond zelf. Dat maakt het
voor artiesten risicovol, voor het publiek spannend en elke avond uniek!
De kunstenaars bestaan uit een mix van aankomend nieuw talent en ervaren
performers uit diverse kunstwerelden, om de brug te kunnen maken van ervaring
naar vernieuwing en visa versa. Tezamen met een helder gekozen thema per avond
krijgt het experiment inhoud en kwaliteit. De avond zal idealiter een bijdrage
leveren aan de huidige theater-, dans- en kunstwereld door deze te verbreden, te
verdiepen en waar nodig te doorbreken.
5.

Samenwerking en 5e Cultuurhuis

We willen samenwerken met onverwachte andere organisaties, ook voor werving
van publiek en deelnemers. In 2018 hebben we hier stappen voor gezet. Naast Kafir
in het CBK, Theater na de Dam in het Oosterpark en Circus Reve in Betondorp en
Friesland, zijn we onze samenwerkingsverbanden op een meer strategische manier
aan het versterken. Deze past bij het nieuwe beleid en de ambities om voor 20212024 in aanmerking te willen komen voor een vierjarige financiering van het AFK.

OAT- Overleg Amsterdamse Theaters
Sinds eind 2018 zijn we lid geworden van de OAT. Een belangrijk overlegorgaan van
de podia in Amsterdam. Het was Oostblok nog niet gelukt tot dit bolwerk door te
dringen. De OAT valt onder de ACI: Overlegorgaan der Amsterdamse Culturele
Instellingen/ Board of the Amsterdam Cultural Institutes:
Lid van het ACI zijn de overleggen van OAM (museumoverleg), OAT (theater- en
concertzaaloverleg), AFO (festivaloverleg), FOA (filmvertonersoverleg), POI
(overleg ontwikkelinstellingen), DaThO (dans- en theatergezelschappenoverleg).
In het najaar hebben we gewerkt aan een advies voor Wethouder Touria Meliani
waar ze in haar nieuwjaarspeech uit citeerde. De essentie ervan is dat we haar
adviseerde om meer ruimte te creëren voor het experiment in de theaters en
minder op de bezoekersaantallen af te rekenen waardoor er avontuurlijker en dus
diverser geprogrammeerd kan worden.
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Cultuur Connectie Oost
Sinds het begin van dit jaar zijn we betrokken bij een nieuw op te zetten netwerk
Cultuur Connectie Oost. Het doel is om meer bewoners bij cultuur te betrekken,
het culturele netwerk in Oost te versterken en te komen tot een sterk
buurtgericht cultuurcluster dat de brugfunctie met de grote instellingen elders
in de stad versterkt en bijdraagt aan kwalitatief goede programmering,
talentontwikkeling en cultuurparticipatie in de buurten. De initiatiefgroep
CCO bestaat uit: De Meevaart Ontwikkelingsgroep; het Nederlands Filharmonisch
Orkest/Nederlands Kamerorkest (Nedpho); Studio K; Theater Oostblok en De
Gasten.

In mei 2018 vroeg de initiatiefgroep Cultuur Connectie Oost (CCO) subsidie aan
voor de opzet van een pilot culturele samenwerking in Oost onder het motto: ‘een
programma dat staat als een huis’ over de periode 21 juni – 31 december 2018. Het
doel van dit project is om de kunst- en cultuuractiviteiten in Amsterdam Oost
toegankelijk maken voor een breder publiek. Voor in een lange-termijn hebben
wij de volgende doelen geformuleerd:
•
•
•
•

•
•
•
•

versterking talentontwikkeling in (nieuwe) genres die in het stadsdeel
leven
inventieve (soms gezamenlijke) programmering, met ruimte voor jong
talent en met aansluiting bij buurtwensen en maatschappelijke thema’s;
versterking van de cultuureducatie in het stadsdeel;
bij elkaar brengen van groepen nieuw publiek, publiek dat i.h.a. niet de weg
vindt naar de gevestigde culturele instellingen (cultuurparticipatie)
zoals ouderen met een kleine beurs, waaronder veel oudere migranten, en
jongeren met vmbo/mbo opleidingen.
versterking van brugfunctie met de grote instellingen elders in de stad
het toegankelijk en laagdrempelig houden van cultuur voor iedereen
ongeacht economische achtergrond.
ruimte voor initiatieven vanuit buurtbewoners
bieden van kwaliteit en verdieping

Voor het projectplan over de periode 21 juni – 31 december 2018 werd in totaal €
24.200 begroot, exclusief de kosten die de partners zelf voor hun rekening namen.
Stadsdeel Oost werd om een bijdrage van €14.200 gevraagd, de overige kosten
zouden bij andere fondsen belegd worden. Uiteindelijk is er los van de bijdrage
van Oost geen ander extern geld geworven. Niettemin heeft CCO het plan in grote
lijnen kunnen uitvoeren, met name door grote inzet van de partners.

In deze periode werd in samenhang gewerkt aan drie pijlers. We citeren uit het
plan:

“1)
Samenhang: ontwikkelen van connectie/netwerk onderling, begin
afstemming programmering, ontwikkelen strategie voor betere connectie naar
publiek Oost in samenhang met het ontwikkelen van ‘bij voorbeeld een CCO-pas,
of -app, die voor het publiek de (gratis/gereduceerde) toegang gaat vormen voor
CCO-programma’s.”
Binnen deze pijler vond eind juni het programma ‘We make the city’- festival
plaats, waar een brainstorm werd gehouden over gezamenlijk programmeren, een
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intensief kringgesprek waar instellingen uit Oost en elders uit de stad aan
deelnamen. Desgevraagd gaven zeker vijf van de rond 25 aanwezigen aan op grond
van het gehoorde contact met een andere aanwezige organisatie op te nemen om
samen te gaan werken.
Begin september 2018 is geëxperimenteerd met gezamenlijke programmering
binnen de ‘Week samen tegen de eenzaamheid”. Doel daarvan was om samenwerking
te bevorderen en het publiek in Amsterdam Oost te bereiken. Tijdens deze pilot
zijn we ook voor het eerst naar buiten getreden als CCO, onder het motto Samen
tegen eenzaamheid. In dit kader is de huisstijl en het logo ontwikkeld en naar
buiten gebracht.
De pilot was uitdrukkelijk bedoeld om ervaring op te doen en knelpunten te
inventariseren. Verbeterpunten zijn onder meer dat er meer voorbereidingstijd
nodig is, betere afstemming en vooral dat CCO er meer culturele organisaties bij
wil betrekken. Daarnaast is de principe afspraak gemaakt om in de toekomst
samen te werken met de Stadspas, is geëxperimenteerd met kortingen op
voorstellingen, voor wie meerdere voorstellingen binnen het stadsdeel bezoekt.

“2)
Inzicht/onderzoek: wat is er, hoe verhoudt het zich tot elkaar en de rest
van de stad, wat zijn de beperkingen en kansen.”
Binnen deze pijler is uitgebreid onderzoek gedaan naar de samenstelling van het
publiek in het stadsdeel en de aard en omvang van culturele instellingen. Dit
concept-plan, met als bijlage een tussenstand op het gebied van culturele
organisaties, is aangeboden aan de culturele instellingen in Oost, de
Amsterdamse culturele fondsen, stad en stadsdeel. Op 22 januari 2019 heeft een
presentatie plaatsgevonden in de Nedpho-koepel. De aanwezigheid onder meer de
directies van zowel de Amsterdamse Kunstraad als het Amsterdams Fonds voor de
Kunst onderstreepte dat de ontwikkelingen in Oost op de voet gevolgd worden bij
Amsterdamse beleidsmakers.

[Foto de Meevaart]
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5e Cultuurhuis in Oost
In de afgelopen jaren heeft het bestuur en de directie van PodiumPartners veel
energie gestoken in het realiseren van een cultuurhuis. De samenwerking met de
CBK liep in 2017 uit op een teleurstelling, maar de zaadjes voor en cultuurhuis
waren evenwel nog aanwezig.
Berith Danse begon al vroeg met het praten met verschillende stakeholders en
medio 2018 begon een kwartiermaker met een researchopdracht voor de gemeente
Amsterdam.
Hieronder geven we een deel van dit onderzoek weer dat eind 2018 werd afgerond
en begin 2019 gepresenteerd aan de wethouder van Cultuur Touria Meliani:
Uit het advies:

‘Om in de aanloop naar het nieuwe Kunstenplan 2021-2024 te komen tot een
haalbaar en zo budgetneutraal
mogelijk uit te voeren voorstel vanuit Oost, hebben stadsdeel Oost en de dienst
Kunst en Cultuur in het voorjaar van 2018 gezamenlijk besloten een externe
Kwartiermaker Cultuurhuis Oost aan te stellen om de gemeente Amsterdam te
adviseren over het al dan niet vormen van het cultuurhuis.
De Kwartiermaker heeft vele gesprekken met lokale en stedelijke culturele
instellingen gevoerd, om een gedragen voorstel te kunnen formuleren.
Vanuit de genoemde ambities, doelstellingen, uitgangspunten en criteria en met
inachtneming van het brede aanbod aan instellingen in Oost is uiteindelijk
gekomen tot een keuze van vijf disciplines of segmenten en vijf partijen om met
elkaar het CultuurhuisNetwerk Oost te vormen:
• Theater - Oostblok/Plein Theater
• Talentontwikkeling - Nowhere
• Beeldende kunst - Framer Framed
• Muziek - Q-Factory
• Cultuureducatie - De Rode Loper op School
De vijf partijen vullen elkaar goed aan op artistiek-inhoudelijk gebied en qua
ervaring, netwerk en ambitie. Hoewel onderling zeer verschillend, hebben alle
partijen
het
vertrouwen
uitgesproken
in
elkaar
en
in
deze
samenwerkingscombinatie. Ieder ziet bij de andere deelnemers bepaalde kennis
en ervaring die het zelf niet in huis heeft of initiatieven waarvoor geen tijd of
middelen beschikbaar zijn in de eigen organisatie.
Zoals bij de verschillende disciplines of segmenten is aangegeven, is er veel
cultuuraanbod in Oost. De keuze in dit advies om per discipline slechts één
vertegenwoordiger aan te wijzen kan daarom wellicht als te beperkt overkomen.
De gedachte hierachter is echter dat de vijf partijen zich in deze samenwerking
ook echt gaan opstellen als een vertegenwoordiger of pleitbezorger namens een
bepaalde discipline. Ze brengen niet alleen hun eigen netwerk mee in de
samenwerking, maar kunnen ook vanuit bijvoorbeeld de discipline theatermuziek
meedenken over bijzondere samenwerkingen of projecten waar andere partijen
dan deze vijf een rol in zouden kunnen spelen of bij kunnen aanhaken.
Vanzelfsprekend is de scheiding tussen de disciplines niet zo heel strikt en
bewegen meerdere instellingen zich buiten de genoemde of bekende kaders. Als
het CultuurhuisNetwerk echt tot stand komt en handen en voeten gaat krijgen,
dan is het cruciaal dat het zich niet alleen gaat inzetten ten behoeve van de vijf
deelnemende partijen, maar voor het hele culturele veld in Oost, zodat er dankzij
dit initiatief meer dynamiek en een verbeterde culturele infrastructuur in Oost
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ontstaat. Ook zullen de vijf partijen snel met een visie moeten komen hoe ze de
bewoners van Oost zo goed mogelijk kunnen betrekken bij het culturele aanbod in
het stadsdeel. De afzonderlijke instellingen blijven zelfstandig en gaan door met
hun reguliere activiteiten en artistiek beleid. Maar door de deelname aan het
CultuurhuisNetwerk kunnen ze in hun programmering en werkzaamheden meer
dwarsverbanden gaan leggen, andere locaties bespelen en trachten hun
instellingen waar mogelijk naar een hoger niveau te tillen. Gestimuleerd of
gefaciliteerd vanuit de stichting werken ze ook mee aan instellings of
discipline-overstijgende programmering in het stadsdeel. Hiervoor zou
bijvoorbeeld de regel kunnen gelden dat voor grotere projecten minimaal drie
partijen moeten deelnemen om zo de essentie van het netwerk zichtbaar te maken.
In de eigen beleidsplannen zouden de partijen naast de autonome artistieke visie
ook moeten reflecteren op de samenwerking binnen het CultuurhuisNetwerk en de
meerwaarde die dat heeft op zowel de stad als op hun eigen beleid. Het is van
belang om te benadrukken dat dit advies niet slechts een visie is van de
Kwartiermaker, maar dat het gedragen wordt door de vijf genoemde partijen. Deze
hebben zich gedurende het proces in positieve zin uitgesproken over de koers,
nader met de anderen kennisgemaakt en uiteindelijk begin december met elkaar
om de tafel gezeten voor een gemeenschappelijke brainstormsessie.’ Eindt het
citaat hier?
In 2019 zullen we op basis van het advies de coalitie en het uitwerken van een
Cultuurhuis programma verder uitwerken met de vijf genoemde partners.
Cultuurconnectie Oost is hierin een onderdeel van de versterking van
zichtbaarheid en samenwerking in het stadsdeel. Los hiervan zijn we van plan om
ons eigen netwerk te versterken op basis van de het nieuwe beleidsplan. Hierin
denken we aan een aanwezigheid op het Keti Koti festival en Roostfestival
jaarlijks. Maar ook dichterbij met MK24, het Badhuistheater, hotel Arena of het
OLVG en het samenwerkingsverband op de nabijgelegen Knowlegdemile.
Binnen ons eigen vakgebied denken we ook aan Theatergroep de Gasten, Right
About Now op IJburg en de Theaterschool op de Jodenbreestraat.
In 2018 is in elk geval een sterke basis gelegd met een aantal belangrijke
infrastructuren.

6.

Pr en Marketing

Bereik
In 2018 vonden er weer tal van activiteiten plaats in ons theater, in het
eetlokaal, op het plein of op locatie. Deze activiteiten zijn in samenwerking
gerealiseerd, actief geprogrammeerd of hebben passief plaatsgevonden. Hier
kwamen totaal +- 15.000 bezoekers naartoe. Hoewel wij verwacht hadden minder
voorstellingen te programmeren, is dit bezoekersaantal gestegen met 28% ten
opzichte van vorig jaar. Deze stijging is het gevolg van randprogrammering in de
foyer in combinatie met vrije programmering. Vanaf september 2018 ging ons
Eetlokaal dagelijks open als eet- en ontmoetingsplek in de buurt. Sindsdien
vindt er kleine programmering plaats, zoals jazz op zondag of de opening van een
nieuwe expositie.
Eén van de redenen waarom er meer publiek naar jeugdvoorstellingen komt dan
naar voorstellingen voor volwassenen is gelegen in het feit dat we met de
subsidie gerichte pr en marketingbudget kunnen vrijmaken. Dit geldt eveneens
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voor de locatieprojecten Kafir en Circus Reve.
Wij maakten nog steeds gebruik van de ons bekende kanalen en infrastructuren,
maar 2018 bleek een omslagjaar. Hoewel er bezuinigd werd is er met beperkte
middelen veel gerealiseerd. Ondanks bezuinigingen is toegewerkt naar een nieuwe
visie en beleid en de realisatie van de overgang Oostblok naar Plein Theater. In
2018 zijn hier de voorbereidingen voor getroffen en ook in de Marketing en PR
nieuwe koersen ingeslagen.

Programma’s en bezoekerscijfers eigen programmering:
Type
Jeugdtheater
Volwassen theater
Kafir
Circus Reve

Aantal
38
35
9
5

Bereik
2111
1280
543
1374

De diversiteit in onze programma’s zorgt ervoor dat er een diversiteit aan
mensen bij ons over de vloer komt. Het publiek waar wij ons in 2018 specifiek op
richtten zijn onder te verdelen in de drie doelgroepen: Theaterliefhebbers en
‘culturele omnivoren’ uit Amsterdam (Oost), jeugd (en gezin) uit Amsterdam Oost,
en nieuw theaterpubliek uit Amsterdam Oost.

Amsterdam Oost
Het doel van 2018 was vooral aandacht te besteden aan zichtbaarheid en
versterking van onze positie als podium en ontmoetingsplek in Amsterdam Oost.
Door als theater mee te bewegen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen
van stadsdeel Oost. Er is ingezet op een sterke verbinding met het stadsdeel, de
directe omgeving en de bezoeker. Nieuw publiek werven, verdere uitbreiding
richting moeilijker te bereiken doelgroepen, relevante samenwerkingen, een
persoonlijke, gerichte benadering en publiciteit en thematische programmering
waren daarbij belangrijke speerpunten.

Kafir
Een goed voorbeeld hiervan is Kafir. Om mensen uit de buurt te betrekken bij het
project is Anass el Omri – barman bij Oostblok en fotograaf/videograaf –
gevraagd om het campagnebeeld te maken. Anass is opgegroeid in de Indische
Buurt en heeft samen met de marketeer nagedacht over het campagnebeeld,
waarbij gekozen is voor een voor buurtbewoners herkenbare plek bij het
Muiderpoortstation in de Indische Buurt.
De tekst op de poster en de flyer werd zowel in het Nederlands als het Arabisch
geschreven, om zo de Marokkaanse doelgroep in de buurt extra aan te spreken. De
poster is via een grootschalige postercampagne op A0-formaat verspreid door
heel Amsterdam-Oost. De flyer is verspreid in de buurt op plekken als Buurthuis
de Meevaart, Dynamo en het Marokkaans Ouderen Centrum Indische Buurt.
Daarnaast is met buurtinitiatief Samen is het een Makkie een deal opgezet
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waarbij men met één Makkie gratis naar de voorstelling kon komen. Via contacten
met de radicaliseringsambtenaar van de Gemeente Stadsdeel Oost zijn bovendien
enkele groepen uit de buurt aangetrokken om de voorstelling te bezoeken die een
persoonlijke band hebben met het onderwerp van radicalisering; onder andere een
groep van 140 Marokkaanse moeders vanuit alle lagen van de bevolking en met
verschillende ervaringen m.b.t. achterblijven. Via een gerichte
Facebookcampagne is ook een groep van 20 jongeren uit de Schilderswijk (Den
Haag) komen kijken bij één van de voorstellingen.
Via een gerichte Facebookcampagne werden maar liefst 30.000 mensen bereikt,
waarvan 4.500 mensen actief betrokken raakten (d.m.v. clicks, likes, shares en
reacties). De voorstelling is goed opgepikt in de pers en in verschillende media.
Het programma Nieuws & Co (Radio 1) maakte een reportage over de repetitie op
12 maart 2018. Het Parool schreef een prachtig voorstuk op 17 maart 2018.

Circus Reve
Een ander voorbeeld is Circus Reve. De bewoners van Betondorp en Amsterdam
oost hebben we weten te bereiken door vroegtijdig flyers en posters te
verspreiden in café’s, winkels en andere openbare ruimtes in oost en in en
rondom Betondorp. Naast deze promotie vooraf aan de speelperiode, was de tent
een grote factor in het wekken van belangstelling voor de voorstelling. Deze
trok al tijdens de bouwdagen veel bekijks en zo was het contact met de buurt snel
gelegd. Buren kwamen vragen stellen over onze plannen, mensen die hun hond
uitlieten kwamen een kijkje nemen in de tent. Door hen flyers mee te geven, ging
Circus Reve al snel leven in de buurt. Ook waren we een week voor aanvang van de
speelperiode te gast in het goed bezochte Betondorp Live. We hanteerden een
verlaagd tarief voor Betondorpers.
We zijn een samenwerking aangegaan met Booklovers Tours. Zij organiseren
literaire wandelingen en hebben een speciale Reve wandeling georganiseerd in
Betondorp waar vooraf aan de voorstelling aan kon worden deelgenomen.
Booklovers Tours had al een eigen netwerk en bracht zo literatuurliefhebbers
met zich mee. Verder is er promotiemateriaal verspreid bij boekwinkels en
hebben we via onze Circus Reve Instagram literatuurpagina’s aan ons weten te
binden. Hier telde bovendien de bekendheid van Gerard Reve met de bekendheid

van Arie Storm als schrijver en criticus op.

Platforms en samenwerkingen
Ons theater is aangesloten bij organisaties als CJP, We Are Public, Samen is het
een Makkie, Voedselbank Cultuur, Stadspas en Podiumcadeaukaart. En wij werken
in de programmering en publiciteit positief samen met organisaties als
Kunstschooldagen, De Rode Loper, Amsterdam Fringe Festival, NTF Jong, 24H Oost,
Theater Na de Dam en meer.
Daarnaast maken wij gebruik van platforms als Kidsproof, Weg met de Kids,
Uitkrant en Oost-Online. Ook zijn wij nieuwe samenwerkingen aangegaan, zoals
met Go-Kids, Amsterdam Alternative, OudOost.nl en Cultuur Connectie Oost.
Amsterdam Alternative is een vereniging van diverse, onafhankelijke of
alternatieve podia, zoals de Occi, Cinetol, De Ruimte, OT301 en meer. AA heeft een
eigen website én krant en heeft hiermee een breed bereik in de Amsterdamse en
internationaal Amsterdamse culturele scene. Wij zetten hier vast onze
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programmering op de agenda en worden regelmatig uitgelicht in de krant. In de
zomer publiceerden zij bijvoorbeeld een interview van twee pagina’s met onze
Artist in Residence Emma Hall.
Cultuur Connectie Oost is een nieuwe samenwerking tussen de Meevaart
Ontwikkelingsgroep, Nedpho, Studio K, Theater Oostblok en De Gasten, met het
doel meer bewoners bij de buurt te betrekken en het culturele netwerk in Oost te
versterken. In september is er geëxperimenteerd met gezamenlijke
programmering en publiciteit tijdens de Week tegen de Eenzaamheid.
In 2019 is het streven samenwerkingen te blijven bewerkstelligen met andere
culturele organisaties, scholen, de Dappermarkt of onverwachte andere
organisaties voor het werven van nieuw publiek.

Drukwerk
In 2018 zijn we verder gegaan op de infrastructuur en vormgeving van
programmafolders. Driemaandelijks werd er een jeugdfolder (oplage 5000)
gemaakt en tweemaandelijks een folder met het reguliere programma (oplage
5000). Flyerman verspreidde deze op de relevante plekken in Amsterdam (de
jeugdroute en de cultuurroute), met een nadruk op stadsdeel Oost. In en rondom
ons theater hangen wij ook maandladders op. Voor sommige programma’s zijn wij
speciale flyer en postercampagnes gestart, zoals voor Kafir, Circus Reve en de
kerstspecial Merry Moustachio met theatergroep Wie Walvis.

Vormgeving en Huisstijl
Wij hebben opgemerkt dat de website en huisstijl van Oostblok niet meer
aansloot op de visie van het theater. In de aanloop naar Plein Theater zijn wij
met een nieuwe vormgever, Ivo Schmets (310K) aan de slag gegaan om een nieuwe
website en huisstijl te ontwikkelen.

Website
In 2018 zijn wij doorgegaan op de website oostblok.nl. Wel hebben we hier kleine
aanpassingen gemaakt, zoals een pagina voor het Eetlokaal en de
jeugdtheaterlessen. Wij werken samen met INTK, Google Analitycs, om via
advertenties op google het bereik naar onze website te vergroten. De doelen
waren met name het vergroten van de naamsbekendheid, het vergroten van de
ticketverkoop en het verhogen van de zakelijke verhuur. Totaal ontving onze
website ruim 46.980 bezoeken, ten opzichte van 65.770 bezoeken in 2017. Dit heeft
onder andere te maken met veranderingen binnen het beleid van Google waar INTK
zich aan heeft moeten aanpassen. Wel zijn de bezoeken nu vaak relevanter en
beter aansluitend op de zoekopdracht. Wij zien verder dat 28% van deze bezoeken
via de betaalde advertenties is gekomen en dat ITNK dus een belangrijke bijdrage
levert aan onze zichtbaarheid.

Nieuwsbrief
In 2018 werd elke maand een nieuwsbrief verstuurd met het hele programma van
die maand én een speciale jeugdnieuwsbrief. Met een speciaal programma
versturen wij soms een extra nieuwsbrief.
Door de nieuwe Algemene Privacy Wet zijn wij juli 2018 genoodzaakt geweest om
onze mailinglijsten op te schonen. Alle ontvangers moesten zich opnieuw
aanmelden. Hierdoor zijn het aantal adressen radicaal geslonken. Er komen wel
maandelijks nieuwe inschrijvingen bij. Verder constateren wij dat een groter
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percentage van de adressen de nieuwsbrief daadwerkelijk opent. Zowel voor de
jeugd als voor de reguliere nieuwsbrief was dat vóór 1 juli gemiddeld 30%, ná de
opschoning is dat gemiddeld 65%. In 2019 hopen wij de adressenbestanden weer
flink aan te trekken, en de nieuwsbrief online en offline te promoten.
Nieuwsbrief totale programmering:
1 januari 2018: 2241 adressen
1 januari 2019: 284 adressen
Nieuwsbrief jeugdprogrammering:
1 januari 2018: 748 adressen
1 januari 2019: 133 adressen

Social media
De volgers op onze social mediakanalen blijven groeien. Facebook, Twitter en
Instagram zijn effectieve kanalen om ons publiek te bereiken. Wel zien wij
bijvoorbeeld dat Twitter in populariteit afneemt en Instagram echt het nieuwe
kanaal is om ons publiek te bereiken. Wij zijn dagelijks of wekelijks actief
geweest op facebook en instagram. In 2019 heeft Plein Theater ook een youtube
kanaal gekregen.

Social Media
Facebook
Twitter
Instagram

31 december 2016
2153 volgers
384 volgers
118 volgers

31 december 2017
2383 volgers
403 volgers
378 volgers

31 december 2018
2682 volgers
409 volgers
650 volgers

Advertenties
Op de social media zetten wij regelmatig advertenties in. Wij zien dat dit veel
oplevert voor de interactie met onze volgers en zelfs direct voor de
kaartverkoop.
Verder adverteren we bij de Uitagenda, Kidsproof, Go-Kids, Weg met de Kids en
incidenteel in een offline buurtkrant, zoals de Echo. Hoewel wij het in de kranten
met name van Free Publicity moeten hebben.

Pers
Wij hebben goed contact met lokale pers zoals De Echo Oost, IJ-opener, de
Brugkrant, de Stadsdeelkrant, Dwars door de Buurt, Samen Indische Buurt (is eind
2018 opgesplitst in OudOost.nl) en Oost-Online. Ook hebben we warm contact met
de Uitkrant en het Parool/ PS van de week, waar aandacht gegeven wordt aan onze
programma’s.
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7.

Organisatie & teams

Begin 2018 zijn we verder gegaan met het inkrimpen van de kosten voor
werknemers. Het voorgaande jaar had veel aandacht gekost waardoor het werven
van fondsen voor losse projecten achter was gebleven. Hierdoor was er weinig
ruimte en zou 2018 in het teken staan van pas op de plaats en het werken aan een
nieuwe koers voor 2019-2020.
We besloten om eerst het Eetlokaal klaar te gaan maken voor dagelijks gebruik
en toegankelijkheid van publiek. Het opknappen van Oostblok en het eetlokaal
werd door de eigen mensen uitgevoerd en uit middelen gefinancierd van Stichting
PodiumPartners. Het opfrissen was meer dan noodzakelijk om in eerste instantie
de publieksfunctie weer op orde te krijgen voordat we verder kunnen uitbouwen
met programmering en medewerkers.
In Oostblok werd de horeca een op zichzelf staande functie met als doelstelling
de programmering te versterken. De opening werd in verschillende fases
uitgevoerd. In eerste instantie in de zomer vlak voor de residentie en in het
najaar nog een keer voor een breder publiek.
Een van de medewerkers, die aanvankelijk werkzaam was onder Stichting
Podiumpartners op basis van een nul-uren contract, ging verder bij BAK-events
(de VOF van het Eetlokaal).
Medio 2018 besloten Myrna Versteeg (0.5 fte) en Annejuul Jans (0.6 fte), ieder om
verschillende redenen, elders verder te gaan. Beiden hadden een deeltijdsfunctie
en werden vervangen door Elise Vroonhof voor 1 fte. Voor de Jeugdtheaterlessen
begonnen we met Johanna Biesewieg naast Molly van Scherpenberg als freelancer.
Na de zomer gingen we verder met het werven van vrijwilligers voor de functie
achter de kassa en zaalcoördinatie. We ontmoetten ongeveer 10 nieuwe mensen
voor wie we ook een lunch organiseerden.
De werkorganisatie bestond vanaf de zomer 2018 uit vijf mensen die voltijds
werkten. Een onafhankelijk Eetlokaal met een eigen roostering van ongeveer 5
mensen die zowel in de keuken als achter de bar werken en een grotere groep
vrijwilligers die betrokken zijn bij het theater.
De Studio in Oostblok wordt verhuurd aan een groep creatieve jongeren. Ze
bestaan uit het collectief Instigator, bestaande uit 5 mensen, waarvan Alexander
Dahms de coördinatie voert. In de studio worden opnames gemaakt voor
verschillende soorten urban muziekstijlen. De studio opereert onafhankelijk van
onze organisatie en programmeert af en toe een event in de theaterzaal of het
eetlokaal.
Op een natuurlijke wijze waren er ook veranderingen in het bestuur. In de zomer
van 2018 ging Marjolein van Hiemstra en weg. In september begon Bert Barten als
nieuwe voorzitter en vertrok de penningmeester Rob Caubo. Vanaf eind 2018
bestond het bestuur uit drie personen. In 2019 gaan we het bestuur verder
uitbreiden.
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Werkzaam in Oostblok/ Podiumpartners:
Stichting PodiumPartners bestuur
Bert Barten
Voorzitter (begonnen september 2018)
Anne Brink
Penningmeester
Jorn Matena
Secretaris
Marjolein van Hiemstra (vertrokken juni 2018)
Rob Caubo
(vertrokken september 2018)
Oostblok Theater
Berith Danse
Directeur 0,9fte
Sandra Schloss
Verhuur en administratie 1 fte
Myrna Versteeg
Jeugdprogrammering 0,5 fte ( tot juni 2018)
Anne Juul Jans
Pr en Marketing
0,6 fte (tot september 2018)
Elise Vroonhof
Pr & Programmering 1 fte ( vanaf medio juni 2018)
Petyr Veenstra
Techniek Sargentini regeling 1fte
Gert Scheper
Techniek Sargentini regeling 1fte
David Maes
Vrijwilliger techniek
Gert Jan Schut
Vrijwilliger techniek
Freelancer curator Vincent Verburg Movementalist
Freelance fotografe Nellie de Boer
Buro Zaken administratie
Dubois & Co Registeraccountants
Docenten Jeugdtheater
Myrna Versteeg
Molly van Scherpenberg
Johanna Biesewig (september 2018 begonnen)
Team Eetlokaal
Andy Verdonk
Kelly Haarloo
Ferdinand Ilahi
Annas El Omri

Kok
Kok
Bar
Bar

Team Studio
Alexander Dahm & collega’s
Adviseurs
Willy Smits
Petra Hoogerwerf
Pia van de Berg

oud-directeur Stella in Den Haag en Zuidelijk toneel
organisatieadviseur en auteur Échte winst en Vonk!
oud-directeur de Engelenbak en oud raadslid
gemeente Amsterdam
Mechteld van de Hombergh
oud-directeur Stichting Doen
Vaste gebruikers
Manoeuvre mannenkoor
Oudwestkoor
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8.

Uitleg jaarrekening

Wij werken met een sluitende begroting en maken gebruik van een
financieringscombinatie van eigen inkomsten en publieke en private fondsen. De
bezetting van de presentaties houden we op 70 % van de zaal, waarbij de
kaartverkoop ook binnen de grenzen van de minima hebben gerekend. In de zaal
rekenden halverwege 2018 weer met 80 stoelen. In het afgelopen jaar hebben we zo
min mogelijk uitgaven gedaan aan vrije programmering en personeelskosten om
dit tussenjaar zonder verder oplopende tekorten door te komen. De focus lag op
het versterken van netwerken voor de nabije toekomst en het uitzetten van nieuw
beleid ten behoeve van een tweejarenplan via het Fonds Cultuurparticipatie
Meemaak podium. Ons theater ontvangt in 2018 gelukkig weer een bijdrage in de
exploitatie van ons huis van € 150.000 van de Gemeente Amsterdam. Verder
ontvangen we een bijdrage van de Sargentiniregeling € 49.977. De regeling kan in
2020 ophouden te bestaan. Hierover blijven we in gesprek met de Gemeente
Amsterdam. Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoedingen. De
Stichting heeft sinds 2014 een ANBI-status.

Overzicht
Het exploitatieresultaat van 2018 is € - 8937. Hiermee nam het eigen vermogen
van Theater Oostblok af. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de
begroting die tot dit resultaat geleid hebben waren als volgt:
De belangrijkste factoren voor het verschil met de begroting van 2018 is dat we
in dit jaar op alle vormen van uitgave blijvend hebben bezuinigd. De tijd was
nodig om het gebouw en het Eetlokaal aan te pakken en het Theater weer
publieksvriendelijk te maken voor de buurt, de stad en de wereld. Voor deze
opknap ontvingen we een gift van € 25.000.
Het locatie theaterproject Circus Reve werd uitgevoerd in coproductie met
Stichting Moskou. Stichting PodiumPartners was verantwoordelijk voor de
financiële afhangeling. Dit geeft het verschil van ongeveer € 80.000.

Arbeidscontracten
In 2018 veranderde er ook e.a in de personele bezetting. Een werknemer werd
overgenomen in het horecabedrijf. En na de samenvoeging van de directie naar
één persoon werd ook de bureaumedewerker voor pr en programmering één
persoon. Niet een ideale situatie maar wel een tijdelijke oplossing. We willen in
de aankomende twee jaar weer wat meer uitbreiden zodat de werkdruk en de
vakkennis meer verdeeld wordt.
Een ander streven is om de salariëring aan te passen naar Theater cao of nog
liever ook een pensioenregeling.

Eigen vermogen
Momenteel is er nauwelijks eigen vermogen. Oostblok heeft de crisis in de
cultuursector en de korting op de exploitatiesubsidie wel weten te weerstaan.
Ons voornemen is om in de aankomende jaren het eigen vermogen weer op te
bouwen met een € 5000 á € 10.000 per jaar.

Vooruitblik
In de aankomende jaren willen we graag groeien naar een gezonde en meer diverse
programmering met eigen producties in opbouw naar een vier jaren
ondersteuning.
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Bijlage 1 Jaarrekening

37

Bijlage 2 links publiciteit
Theaterkrant:

o

https://www.theaterkrant.nl/nieuws/berith-danse-nieuwe-directeurtheater-oostblok/

Opening Oostblok Theater & Eetlokaal:

o

http://epaper.hollandmediacombinatie.nl/HMC/data/2018-0905/html/WB/OS1/index.html

o

https://www.parool.nl/stadsgids/bij-eetlokaal-oostblok-eet-jeflamingcowcheesychicken~a4604325/

Theater na de Dam:

o

http://www.theaternadedam.nl/voorstelling/oorlog-in-oost-verzet/

o

https://www.theaterkrant.nl/tm-artikel/rot-op-met-je-oorlog/

o

http://artiance.libsyn.com/afl-019-theater-na-de-dam-jongerenprojecten

KAFIR : Kronieken van de Stad

Voorstuk het Parool:

o

https://sanderjanssens.nl/2018/03/17/in-het-hoofd-van-een-jongesyrieganger/
o

https://blendle.com/i/het-parool/in-het-hoofd-van-een-jonge-

syrieganger/bnl-par-201803169414585?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6ImFubmVqdXVsIiwiaXRlbV9pZC
I6ImJubC1wYXItMjAxODAzMTYtOTQxNDU4NSJ9

o
Radio-interview Nieuws & Co NPO 1: https://www.nporadio1.nl/nieuwsen-co/onderwerpen/448071-cultuur-kafir-kronieken-van-de-stad
o
Artikel CBK in Dwars door de Buurt: https://oost-online.nl/cbk-wilkalligrafie-cartoon-en-theater-laten-zien/
o

Recensie de Volkskrant:

https://www.volkskrant.nl/recensies/scherpere-regiekeuzen-had-dit-inessentie-sterke-en-belangrijke-broederdrama-goed-gedaan~a4582228/
o
Recensie de Theaterkrant:
https://www.theaterkrant.nl/recensie/kafir/timen-jan-veenstra/
o

Recensie RiRo Recensies:

http://rirotheater.blogspot.nl/2018/03/recensie-kronieken-van-de-staddeel-2.html
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Emma Hall Artist in Resident:

o

Amsterdam Alternative https://amsterdamalternative.nl/articles/5747

o

You Tube https://www.youtube.com/watch?v=ezVsXAcZhOM

o

Oost Online: https://oost-online.nl/australische-theatermaker-komt-metartist-residence-programma-naar-oostblok/

Fringe:

o

https://www.theaterkrant.nl/recensie/kek/booi-kluiving/

Circus Reve
Reportages:

o

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/circus-reve-ontroert-enzorgt-voor-reviaanse-weemoed-in-betondorp~b7f1d6e7/

o

https://www.trouw.nl/cultuur/hoe-de-geest-van-gerard-reve-nog-altijdrondwaart-in-betondorp~aede4c88/

o

https://www.tzum.info/2018/04/reportage-circus-reve-van-ariestorm/?highlight=circus%20reve

Radio interviews

o

https://www.nporadio4.nl/fragmenten/item/451503-te-gast-arie-storm-enlilou-dekker

o

Item op Radio Noord-Holland – interview Arie Storm, Lilou Dekker

o

Radio Amsterdam FM – interview Arie Storm

o

Item op AT5: https://www.at5.nl/artikelen/180832/de-geest-van-gerardreve-dwaalt-weer-even-rond-in-betondorp

o

Recensie: https://www.theaterkrant.nl/recensie/circus-reve/stichtingmoskou-theater-oostblok/

Wie Walvis Merry Moustachio

In de krant:
o https://issuu.com/movement1537/docs/4._oost_-_17_december_2018/16
o https://oost-online.nl/wp-content/uploads/2018/12/dwars-204.pdf
o Recensie:
o https://www.theaterkrant.nl/recensie/merry-moustachio-6/wie-walvis/
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