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Op 18 maart 2020 ging ons theater onverwachts dicht vanwege 
de landelijke coronamaatregelen. Ook ons Eetlokaal, een zeer 
belangrijke aanvulling op het theater, had te lijden onder de 
coronabeperkingen. In de onzekere periode die volgde moesten 
we freelancemedewerkers afzeggen. Het vaste team aan de slag 
met groot onderhoud van het theaterlicht. Ook richtten we ons 
op de aankleding van het terras en de tuin eromheen, zodat 
buurtbewoners een veilige plek konden vinden bij het Plein 
Theater. We stelden ons podium zo snel mogelijk open in de 
vorm van livestreams. Donaties betaalden we direct uit aan de 
artiesten. 

Met het voortduren van de beperkingen vielen veel van onze 
broodnodige inkomsten weg. Er mochten maximaal 22 mensen 
in de zaal, 50 mensen in het Eetlokaal en 100 bezoekers op het 
terras. We liepen inkomsten mis van theatertickets, kleine verhuur 
van de theaterzaal aan derden, verhuur voor repetities van externe 
theatergroepen en koren. De horeca-opbrengsten daalden naar 
een dieptepunt in april en mei, en krabbelden pas in de nazomer 
overeind. 

Gedurende de beperkte lockdown werden we steeds actiever. 
Onze kleine organisatie moest twee dingen tegelijk doen: een 
theater runnen ondanks de beperkte inkomsten - business as 
usual - en tegelijkertijd innoveren en opereren als een startup. 
Daar zaten ook positieve kanten aan: we waren overal zichtbaar 
en bijna zeven dagen in de week in touw om programma’s van 
vaak freelance makers over het voetlicht te brengen. 
Onze online streams werden goed bekeken, dankzij de kwali-
teit en uniciteit van Nieuwe Noten Amsterdam. Later creëerden 
we Swart Gat/ Gouden eeuw: een éénpersoons theaterinstallatie 
rond de zorgen over Covid-19, de leegte van de theaters en de 
visie hierop van Marronse Surinamers, ook woonachtig in Stads-
deel Oost. Berith Danse werkte hierin samen met Tolin Erwin Al-
exander, de beoogde artist in residence die op dat moment niet 
weg kon uit Ecuador, en een aantal innovatieve vormgevers. De 
installatie werd een groot succes, mede dankzij de Black Lives 
Matter-beweging. En samen met 529Media Productions maakten 
we eind 2020 opnames van tv-kwaliteit van 26 coronamonologen 
en -solo’s, gemaakt door deelnemers van het 2e Vrije Vloer pro-
gramma, bewoners uit de buurt van het Plein Theater. 

Al deze  producties laten zien dat we de afgelopen drie jaren een 
ongelofelijke groei hebben gerealiseerd: in betrokkenheid, her-
kenbaarheid en artistiek niveau – maar niet in budget. Het Plein 
Theater is projectmatig gesubsidieerd en krijgt een kleine toe-
lage van Stadsdeel Oost. Doordat we de programmering moes-
ten doorschuiven naar het einde van 2020, werd de financiële 
situatie van ons theater steeds nijpender. We vroegen meermaals 
extra steun van de Gemeente Amsterdam aan om het groeiende 
financiële tekort te kunnen opvangen, tevergeefs. We ontvangen 

niet de zeer noodzakelijke vierjarige steun van het AFK of A-Bis. 
Ook de tegemoetkoming NOW viel tegen, juist door de groei tus-
sen 2019 en 2020. In het najaar startten we een handtekeningen-
actie voor het behoud van het Plein Theater. Op 5 oktober nam 
Wethouder Touria Meliani ruim zestienhonderd handtekeningen 
in ontvangst. Kort daarna startten wij de crowdfunding campagne 
‘Steun het Plein Theater nu!’.

Aan onze veerkracht kwam abrupt een einde toen we begin no-
vember wederom moesten sluiten. Zo eindigden we toch met 
gedwongen ontslagen en een enorm begrotingstekort. We heb-
ben de afgelopen twee jaar geen reserves kunnen opbouwen en 
hebben daardoor weinig vlees op de botten. De afgelopen maan-
den konden we nog net de benodigde investeringen doen om 
een aantal zaken in het theater op gang te brengen en te houden. 
Maar in de nabije toekomst houden wij dit eenvoudigweg niet 
vol. Zonder aanvullende steun van een overheid zullen we deze 
financiële crisis van ons meer dan 30 jaar oude theater op geen 
enkele manier overleven. Hopelijk komt er in 2021 een oplossing. 
Anders dreigt er wellicht toch een definitieve sluiting.

Namens het bestuur,

Bert Barten
Willy Smits
Els van der Valk
Ivette Forster

 1. Voorwoord: De balans van een coronajaar
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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. We zijn tegelijkertijd 
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 programmerings-
lijnen. De programmering in het Plein Theater is veelzijdig, inter-
disciplinair en verrassend: kleinschalige, intieme voorstellingen 
met hedendaagse kamermuziek, moderne dans, jeugdtheater en 
experimenteel theater. We kiezen enerzijds voor het programme-
ren van gevestigde theatergroepen en anderzijds bieden we ruim-
te aan jonge, talentvolle makers om ervaring op te doen en te ex-
perimenteren met cross-overs in de podiumkunsten. In onze visie 
heeft de maker een centrale rol als aanjager van maatschappelijke 
verandering. Ons theater heeft een belangrijke plaats in de stad 
en in verschillende vakgebieden in de theatersector.

2.1 Vijf uitgangspunten 

Onze vijf uitgangspunten zijn als een thermometer waarlangs we 
onze keuzes maken: voor onze makers, producties en program-
mering, ook in ons Eetlokaal, in onze samenwerkingsverbanden 
en in onze bedrijfsvoering.
 

1. Proces = Kwaliteit 

Bij kwaliteit hoort dat we inclusief, holistisch, breed en onder-
zoekend denken, co-creëren en produceren. Het ongeziene staat 
centraal, niet zozeer de ultieme vorm. Het gaat niet alleen om het 
theaterproduct als resultaat, maar ook over het proces ernaartoe. 

2. Verbindend 

In onze ontmoetingen en samenwerkingen staan gelijkwaar-
digheid, inclusiviteit en wederkerigheid centraal. We maken en 
programmeren vanuit de betrokkenen bij ons productiehuis en 
vanuit onze eigen betrokkenheid met de wereld om ons heen. We 
werken graag in constructieve samenwerkingsverbanden.

3. Lokaal = mondiaal 

Amsterdam is een wereldstad met wereldbewoners en verdient 
wereldprogrammering voor iedereen die in onze stad woont, 
tijdelijk of permanent. We zoeken naar vormen waarbij wereld-
burgers kennis kunnen nemen van ons werk, al dan niet live of 
via de online media. Onze internationale makers zien de wereld 
als podium. Om de dynamiek van inzoomen en uitzoomen van 
lokaal naar mondiaal te dienen, programmeren we internationaal 
van eigen bodem en van onze grote wereldbol. 

4. Onverwacht 

We zoeken onverwachte ruimtes op waar mensen onze produc-
ties of delen ervan ervaren. Ook zijn we nadrukkelijk op zoek 
naar nieuwe vormen zoals een experiment, dialoog, wandeling, 
repliek, desnoods een voorstelling met robots. Wij programme-
ren niet alles zelf maar geven nadrukkelijk onze curators, bezoe-
kers, (buurt) bewoners, en makers de ruimte. En we laten ruimte 
vrij voor onverwachte activiteiten. En het publiek? Dat doet mee, 

staat, zit of vlucht.

5. Heden = toekomst

We willen met onze programma’s de tijdsgeest weerspiegelen en 
maatschappelijke onderwerpen beschouwen. En bijdragen aan 
verandering door in de actualiteit te creëren, thema’s te agende-
ren en dialoogavonden te organiseren.

2. Missie en doelstellingen

“Het Plein Theater is een belangrijke plek voor  
de buurt én voor Amsterdam, als dynamische  
ontmoetingsplek en kweekvijver!!!”

buurtbewoner

“Plein Theater is relevant, zeker in deze tijd 
waarin we nog meer dan ooit op constructieve 
wijze met diversiteit moeten leren omgaan.”

donaterur
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2.2 Diversiteit en inclusie

Diversiteit zit in ons DNA. Het is ons handelsmerk: een intrinsiek 
onderdeel voor onze programma’s, activiteiten en bedrijfsvoe-
ring. We willen dat het publiek ons hieraan de komende jaren 
gaat herkennen. We zetten erop in dat mensen uit de hele stad 
in Oost ons ‘podium van de wereld’ gaan vinden. Dat vergt een 
imagoverandering van met name jeugdtheater naar ook een pro-
ductiehuis op locaties. 
Ons personeel vormt een afspiegeling van de samenleving. We 
zien hoe dit van tijd tot tijd de nodige dilemma’s met zich mee 
kan brengen op het gebied van samenwerking. Aandachtspunt 
is hoe ons team vanuit de diversiteit tot een excellent team kan 
uitgroeien. Dat vergt intensieve begeleiding vanuit de directeur, 
die daarin zeer ervaren is. Bij nieuwe vacatures blijft de organisa-
tie expliciet op zoek naar diversiteit, waarbij we in het bijzonder 
zoeken naar verjonging. Voorts zijn wij van plan kennis over in-
tersectionaliteit te delen met collega-organisaties.

Diversiteit in de programmering

Een snelle blik op de programmering van het Plein Theater laat 
een enorme diversiteit in het aanbod zien:

• jeugdtheater en bijbehorende lessen vormen van oudsher 
een belangrijke pilaar; 

• voor onze volwassenen theater- en dansvoorstellin-
gen zoeken we de aansluiting bij bestaande festivals en activi-
teiten: Theater na de Dam, Fringe festival en eindprojecten van 
de ATD; 

• met Nieuwe Noten Amsterdam presenteren we verschil-
lende generaties musici (jong talent én bekende ensembles), ver-
schillende componisten, nationaliteiten en instrumenten; 

• ons Vrije Vloer Meemaakpodium zorgt dat non-professio-
nals bottom-up kunnen creëren onder begeleiding van professi-
onele makers; 

• met buiten- en buurtactiviteiten bereiken we ook publiek 
dat doorgaans niet per se komt voor theater; 

• kunstenaars uit Oost exposeren in ons gebouw; elke ope-
ning is een happening waar veel mensen op af komen; 

• we organiseren dialoogavonden die onze andere program-
malijnen verdiepen; via chat en livestream kunnen mensen overal 
ter wereld hieraan meedoen.

3.1 Jeugdtheater en -lessen

Ons prachtige jeugdprogramma is al decennialang de ruggen-
graat van ons theater. De jeugdprogrammering beperkt zich niet 
tot theatervoorstellingen; we richten ons met een divers aanbod 
aan voorstellingen, randprogrammering en een jeugdtheater-
school op een brede scope van theater en culturele participatie 
van kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers. Het jeugdthe-
atercircuit in Nederland is tevens een sector waarin experimen-
teel en hybride voorstellingsvormen worden gemaakt.

Het Plein Theater is het enige theater in Amsterdam-Oost met 
jeugdprogrammering. Wij hebben ons hiermee als podium on-
misbaar gemaakt voor het stadsdeel. Wij bereiken met ons pro-
gramma niet alleen gezinnen, alleenstaande ouders, ouders met 
een laag inkomen maar ook nieuwkomers met kinderen, expat-
bewoners met kinderen, scholen en kinderdagverblijven. Ons 
theater bevindt zich midden in de wijk: tussen basisscholen en 
speelpleinen. Het theater staat dichtbij de diffuse doelgroepen en 
dichtbij de jeugdorganisaties waarmee wij samenwerken. 

Jeugdprogramma 

Plein Theater presenteerde in 2020 een breed jeugdprogramma, 
dat bestond uit 23 activiteiten: 10 vrije jeugdtheatervoorstellin-
gen, drie schoolvoorstellingen i.s.m.de Rode Loper, vier Cinekid 
on tour films, vier Zomerplein maakworkshops, één eindpresen-
tatie en één filmvertoning van de jeugdtheaterlessen. 
Twaalf openbare jeugdtheatervoorstellingen, zeven schoolvoor-
stellingen (waarvan zes i.s.m. de Rode Loper op School uit Oost) 
en drie Theater na de Dam-voorstellingen gingen niet door van-
wege de corona-lockdowns in het voorjaar en najaar. 
Ook konden we vanaf het voorjaar minder bezoekers in de zaal 
plaatsen als direct gevolg van de anderhalvemeter-maatregel. 
Vanwege de verschuivingen in capaciteit berekenen we dit jaar 
geen bezettingsgraad. In het jaarverslag geven we graag toelich-
ting op wat we wél hebben kunnen doen.

De voorstellingen zijn met name uitgekozen op thematiek, kwa-
liteit en diversiteit. Diversiteit van podiumdisciplines, theatervor-
men en thema’s die aan bod komen. 
De jeugdtheatervoorstellingen die in seizoen 2019/2020 vielen, 
werden gesteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunst 
(AFK). Het AMVJ Fonds sprong vervolgens snel bij om een zo-
merprogramma te realiseren. Voor het eerst sinds lange tijd kreeg 
het Plein Theater na de zomer 2020 helaas geen steun meer voor 
een jeugdprogramma van het AFK, omdat dit fonds met financi-
ele tekorten kampt. 

3. Programmering
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ZOMERPLEIN! 
 Workshops voor een 
nieuwe wereld
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Gerealiseerde jeugdactiviteiten 2020

11/Jan Trollenjong (6+) 
   Sanne Zweije

23/Jan Dagdonker  
   (schoolvoorstelling ism Rode Loper) 
   Plan-D

24/ Jan Dagdonker  
   (schoolvoorstelling ism Rode Loper) x2 
   Plan-D

25/Jan Plein Theater Presenteert...!  
   Eindpresentaties jeugdtheaterlessen

26/Jan Dagdonker (4+) 
   Plan-D

02/Feb Leatherback (10+) 
   Mirte Dokter

09/Feb Hip Hop Hoera The Remix (4+) 
   Don’t Hit Mama

16/Feb Boef (4+) 
   Maas Theater en Dans

07/Mar Aardappelbloed (14+) 
   Emma Lesuis

08/Mar Flat (6+) 
   Jansen & de Boer ism Theater Gnaffel

17/Jun Theaterfilm vertoning 
   Jeugdtheaterlessen afsluiting

10/Jul Zomerplein! Maakworkshop 
   Fiësta 
   Restvorm

17/Jul Zomerplein! Maakworkshop 
   Krijt!
   Chonk

 
 
 

24/Jul Zomerplein! Maakworkshop  
   Tetra Town 
   Restvorm

31/Jul Zomerplein! Maakworkshop 
   Boks je kunst 
   Studio Saar

09/Sep Vergeten dieren en verloren zaken (6+)
   Duda Paiva Company

14/Oct Pettson en Findus Film + 
   maakworkshop (4+)   
   Cinekid on tour in Oost

14/Oct Kort maar krachtig Film + 
   maakworkshop (8+) 
   Cinekid on tour in Oost

15/Oct Verhalen met een staartje Film +  
   maakworkshop (4+)   
   Cinekid on tour in Oost

15/Oct Mier Film + maakworkshop (9+) 
   Cinekid on tour in Oost

04/Nov Doe eens lief (2+) 
   Maas Theater en Dans

06/Dec Robbie en Roef (4+) 
   2-aterproducties
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Jeugdtheaterlessen

Naast het presenteren van jeugdtheatervoorstellingen boden 
wij ook jeugdtheaterlessen aan voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. 
Samen met ervaren theatermakers en (gast)docenten werken zij 
aan voorstellingen die in de theaterzaal gepresenteerd wor-
den aan vrienden en familie. De lessen werden gegeven door 
Johanna Biesewieg. Begin 2019 konden wij verder uitbouwen 
met steun van het AMVJ Fonds en de lessen voortzetten. Bij 
de eindpresentaties in januari 2020 kwamen er veel familie en 
vrienden kijken.
Tijdens de corona-lockdown van voorjaar 2020 konden onze 
jeugdtheaterlessen helaas niet doorgaan in de gebruikelijke 
vorm. Jeugdtheaterdocente Johanna Biesewig kwam met een 
creatieve oplossing. Samen met een aantal leerlingen werd via 
online opdrachten een theaterfilm gemaakt: een reflectie op de 
coronaperiode vanuit het perspectief van de leerlingen.
 
Theaterfilm CORO WAT?! 
https://www.youtube.com/watch?v=ijeuJ_etniM&t=516s

Zomerplein! en Workshops voor 
een nieuwe wereld

Gaandeweg realiseerden we ons dat veel Nederlanders de 
zomervakantie in eigen land en stad zouden doorbrengen. Ook 
wisten we dat er een aantal zeer creatieve festivalkunstenaars 
met lege handen stonden. Daarom combineerden we deze twee 
ongelukkige feiten: gedwongen thuisblijvers en naar opdracht 
zoekende kunstenaars. We stelden een zomerprogramma samen 
in samenwerking met o.a. kunstenaars Karin Arts en Richard 
Neef (Restvorm). De zomerreeks ‘Zomerplein!’ zag het licht
Zomerplein! bestond uit CHONK met o.a. de installatie Krijt! en 
Studio Saar met de installatie Boks je kunst! 
Wij richtten ons op kinderen van 6 t/m 12 jaar uit Amster-
dam-Oost en kregen voor de uitvoer de hulp van een team 
vrijwilligers. In de ‘Workshops voor een nieuwe wereld’ werden 
kinderen op een creatieve manier geprikkeld met vragen als 
“Wat gooi ik eigenlijk allemaal weg wat ik nog gebruiken kan?” 

Teaser Zomerplein!: 
https://www.youtube.com/watch?v=sSHDd1xp41Q

Gerealiseerde jeugdactiviteiten  Aantal  Bezoekersaantal 
 

Jeugdtheater (2 tot 18 jaar)   10  471

Jeugdtheaterlessen afsluiting  2  100

Cinekid Films + Maakworkshops 4  22

Zomerplein! Maakworkshops   4  23

Schoolvoorstellingen   3  135

Gecancelde J-voorstellingen 

vanwege Covid-19    18  0 
 

NB: Vanaf juni konden er gemiddeld maar maximaal 22 bezoekers komen; 
normaal is dat 94.

3.2 Van theater naar 
livestream-platform

Halverwege maart stonden wij als klein theater voor dezelfde 
moeilijke opgave als onze collega-theaters en culturele instel-
lingen. Hoe konden we als theater het best meebewegen met 
de situatie? Hoe konden we onze bezoekers tegemoet treden? 
Met het team vergaderden wij wekelijks via zoom en zo ont-
stond al vrij snel het idee om de faciliteiten van het theater in te 
zetten voor (zelfstandige) makers: geef hun een podium dat via 
livestream is te volgen.

Een andere belangrijke vraag: op welke manier kunnen we 
kwetsbare (zelfstandige) artiesten en kunstenaars helpen in-
komsten te genereren? We besloten ons podium online open te 
zetten en deden een open call aan (zelfstandige) makers. Makers 
met ideeën om vanuit onze zaal een live concert of performan-
ce te geven, konden gebruik maken van onze zaal om via onze 
onlinekanalen hun reflectie en kunstuiting te laten zien via 
livestream. Wij richtten hiervoor de website en mankracht in en 
riepen online kijkers op om via ons te doneren aan de artiesten. 
In het voorjaar boden wij vijf opeenvolgende weken diverse acti-
viteiten aan (theater-, muziek-, dansperformances en talkshows). 
Er werd ruim drieduizend euro gedoneerd aan de artiesten.

Ook ons Eetlokaal had te lijden onder de lockdown en onze 
horecacollega-ondernemer begon met het verzorgen van 
take-away-maaltijden om het contact met de buurtbewoners 
niet te verliezen. Het gehele team stak energie in de aankle-
ding van het terras en de kleine plantsoenen eromheen. Om de 
banden met ons publiek en betrokken makers warm te houden, 
verstuurden we vaker dan voorheen een nieuwsbrief met een 
persoonlijke reflectie of boodschap. 
Bij de onlineprogramma’s van 3 t/m 19 juni konden we weer een 
klein publiek toelaten in de zaal.

“Kunst is essentieel voor het leven en een 
toegankelijk theater is enorm belangrijk 
voor de buurt.”

buurtbewoner
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De volgende presentaties werden live 
gestreamd op onze website tussen 23 
april en 19 juni 2020:

do 23 apr 20 Fie Schouten; Buffet Crampon; 
   Paris Showroom Concert | muziek

ma 4 mei 20 Gijs Levelt (Trompet) taptoe  
   Dodenherdenking    
   Sajetplein | muziek

di 5 mei 20 Dorit Weintal – Open Closed Open |  
   dans

za 9 mei 20 Omar Alexis Ramirez – 
   Latin Reggaeton | muziek

zo 10 mei 20 Jazz Improvisatie MAW 
   Sit Sit | muziek

vr 15 mei 20 Gijs Levelt ontmoet Jasper de Beer |  
   muziek

di 19 mei 20 Dorit Weintal – Open Closed Open |  
   dans

do 21 mei 20 Gijs Levelt ontmoet Bembaké | muziek

vr 22 mei 20 Movementalist – Inertia online practice| 
   dans

vr 22 mei 20 Movementalist – Inertia (Kathrin  
   Grammelsberger, Vincent Verburg) |  
   dans

za 23 mei 20 Movementalist – Inertia online practice |   
   dans

za 23 mei 20 Movementalist – Inertia (Dayna  
   Martinez Morales, Cherif Zaouali,   
   Andreas Denk) | dans

zo 24 mei 20 Movementalist – Inertia online practice |   
   dans

wo 27 mei 20 Michael Wouters - piano en zang | 
   muziek

do 28 mei 20 Vondelier Jazz concert | muziek

vr 29 mei 20 Gijs Levelt ontmoet Ned Mc Gowan |  
   muziek

za 30 mei 20 Robert Pennekamp - ik heb het | 
   muziek

zo 31 mei 20 Amsterdam Talks Sex: Handan Aydin & 
   Marcia Sanders | talkshow

wo 3 jun 20 Tinaninani - Sorrow | dans

vr 5 jun 20 Gijs Levelt ontmoet Kristina Fuchs  
   en Mark  Tuinstra | muziek

za 6 jun 20 Nafiss Nia, Cat Smits, Floris van der  
   Vlught .– Niets te verliezen | theater

zo 7 jun 20 Syrene Saxophone Quartet | muziek

wo 10 jun 20 Duplum duo | muziek

vr 12 jun 20 Gijs Levelt ontmoet Holsheimer &  
   Kuschel | muziek

za 13 jun 20 Amsterdamse Academie Theater &  
   Dans – The delayed project | theater

zo 14 jun 20 Nieuwe Noten Amsterdam met  
   Fie Schouten | muziek

zo 14 jun 20 AYO Talks (Afro, Young & Ondernemer) 
   | talkshow

di 16 jun 20 Dorit Weintal – Open Closed Open |  
   dans
wo 17 jun 20 Amsterdam Talks Sex: Handan Aydin & 
   Laucyna Bodaan | talkshow

do 18 jun 20 White Snake - Deep Boel & Robert  
   Steijn | muziek

vr 19 jun 20 Gijs Levelt ontmoet Jola Hesselberth 
   | muziek

De meeste presentaties zijn terug te zien op ons YouTu-
be-kanaal; we belichten hier enkele onlineprogramma’s.
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Herdenking en viering
Op 4 mei werd om 19:58 op het Sajetplein de taptoe boven 
de daken uit gespeeld door Gijs Levelt, de trompettist van de 
Amsterdam Klezmer Band en bewoner van Amsterdam-Oost. In 
samenwerking met de brandweer van Oost werd de trompettist 
boven de daken gehesen waar hij de twee minuten stilte inluid-
de. Het kleine ritueel was live te zien op onze website en op de 
social media van Plein Theater. 

Vanaf 20:15 uur zonden we de korte film Hoe het was uit, van Ni-
lay Ceber en Theater De Gasten. Jongeren uit Amsterdam-Oost 
verdiepten zich onder leiding van theatermaker Nilay Ceber in 
de geschiedenis van Amsterdam ten tijde van de Tweede Wereld-
oorlog en de stad in stilstand door het coronavirus. 

Op 5 mei vierden we in onze stad 75 jaar vrijheid; meer dan ooit 
was deze vrijheid niet zo vanzelfsprekend als we soms geloven. 
Speciaal voor deze belangrijke dag programmeerden we een 
online dansvoorstelling, gecureerd door danser en choreograaf 
Dorit Weintal. En tussen 14:00 en 20:00 uur kon men bij het 
Plein Theater een gratis blik ‘Vrijheidsmaaltijdsoep’ halen.

Theater na de Dam, Hoe het was: https://theaternadedam.nl/
voorstelling/hoe-het-was/ 

Gijs Levelt ONTMOET
Een van de bijzondere artiesten die gehoor gaven aan onze open 
oproep was trompettist Gijs Levelt, bekend van o.a. de Amster-
dam Klezmer band. Hij startte de wekelijkse serie dubbelcon-
certen en jamsessies Gijs Levelt ONTMOET met inspirerende 
gasten uit de Amsterdamse culturele scene.

Movementalist met Inertia
Danscompagnie Movementalist presenteerde de serie Inertia 
/Vertraging, een serie van vijf livestream performances met 
Andreas Denk, Cherif Zaouali, Vincent Verburg, Kathrin Gram-
melsberger, Dayna Martinez Morales en Spoken Word door 
Sjaan Flikweert op 22, 23 en 24 mei. Vijf makers-performers gin-
gen een fysiek en mentaal proces aan in een poging te begrijpen 
hoe onze gevoelens en gedachten zich manifesteerden in het 
lichaam. In een serie van vijf livestreams kon de kijker naar bin-
nen gluren ‘onder de huid van de performer’. We eindigden met 
een film en live online nagesprek over de rol van het lichaam 
tijdens Covid-19.

Dorit Weintal - Open Closed Open
Op diverse momenten presenteerde Dorit Weintal online nieu-
we muziek en dansperformances met nieuwkomers in Amster-
dam-Oost. Open Closed Open was onderdeel van een multidis-
ciplinair dansproject The Path of Trust waaraan Dorit Weintal 
werkte, samen met nieuwkomers in Amsterdam-Oost. Verderop 
schrijven we er uitgebreid over. 

“Wij zijn Amsterdammers. Nieuwkomers. Buren. Kunstenaars. Wij 
komen samen voor een livestream concert en dansperformance vanuit 
het Plein Theater bij jou thuis. Wat is thuis? Omsloten door vier 
muren, opent de pandemie van het Coronavirus de mogelijkheid om 
anders in deze wereld te staan: Open.”

3.3 Nieuwe Noten Amsterdam

Deze serie voor hedendaagse kamermuziek presenteert werken 
en ideeën van bekende ensembles, jonge musici en denkers, in 
klank en woord. Bij elk concert is er een speciale gast die een ac-
tueel thema aansnijdt en daarbij de musici en het publiek betrekt. 
Het concept is uniek en de sfeer intiem, waarbij na afloop ruimte 
is om in gesprek te gaan met de uitvoerenden. De curatoren en 
hosts van deze serie zijn componiste Aspasia Nasopoulou en bas-
klarinettiste Fie Schouten.

Concertserie voor hedendaagse 
kamermuziek
Composities vanuit de hele wereld, uitgevoerd door specialisten; 
nieuwe ideeën in klank en woord; in intieme setting. De concert-
serie Nieuwe Noten Amsterdam (NNA) in het Plein Theater had 
al binnen één seizoen (2019-2020) grote bekendheid gekregen als 
ontmoetingsplek voor nieuwe muziek in Amsterdam. Half maart 
ging alles dicht, op 23 april opende het Plein Theater zijn deuren 
voor curator-basklarinettiste Fie Schouten om een livestream te 
spelen vanuit het theater, gestreamd door klarinetfabriek Buffet 
Crampon (bereik ruim 7000 views wereldwijd). 
In de periode van de lockdown had NNA zich ook aangepast met 
streamconcerten. Het belangrijkste resultaat is als ons publiek te-
vreden en geïnspireerd naar huis gaat, er uitwisseling plaatsvindt 
tussen de musici, componisten en publiek. Bij elk concert wordt 
een spreker uitgenodigd die affiniteit heeft met het programma, 
een kunstenaar of wetenschapper die vanuit eigen invalshoek een 
kort gesprek aangaat met de musici.

Uniek aan de concertserie is dat beide curatoren zelf actief zijn 
als uitvoerend musicus en als componist, waardoor zij up-to-date 
zijn wat er gaande is in de nieuwe muziek. Zij hebben een groot 
(inter)nationaal muzieknetwerk. Leden van Ensemble Modern 
Frankfurt, MusikFabrik Keulen, Asko|Schönberg, Duo Bilitis, En-
semble Modelo62, Heleen Hulst, Arno Bornkamp zijn enkele van 
de uitstekende musici die zij programmeren. Door ook de jonge 
generatie aan bod te laten komen, trekt de serie jonge generaties 
als publiek naar het Plein Theater. De concertserie heeft fans in 
het muziekveld: o.a. Nieuw Geneco. 

Maarten van Boven, artistiek directeur Muziekgebouw aan het IJ, 
onderstreepte het belang van onze serie en het Muziekgebouw 
steunt ons in zijn PR-uitingen. Ze omschreven de serie als volgt 
in hun jaarlijkse brochure: 
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“Het Plein Theater als laboratorium voor de muziek van de toe-
komst. Weg van de grote podia vinden soms de mooiste ontwik-
kelingen plaats, die mede de muziek van de toekomst bepalen.”

Zichtbaarheid NNA
Er is een prettige samenwerking met Marjolein van Ruiten (pers-
benadering, specialisatie muziek) en regelmatig overleg tussen 
haar, de curatoren en het team van het Plein Theater om een zo 
efficiënt mogelijke werkwijze te hanteren met de toch beperkte 
middelen. Er zijn aankondigingen geweest via NRC, NPO/Ra-
dio4 (interview), het Parool, Hopz TV, Concertzender, Amster-
dam Alternative en Echo Oost. 

NNA #05 12 jan 2020, NNA #5
Accordeonist Vincent van Amsterdam en bassist James Oesi. 
Spreker: Danny de Graan.
Aanwezig i.v.m. uitvoering composities: B. Bezemer, A.Yoshida, 
A. Crespo Barba.

NNA #06 9 feb 2020, NNA #6
Percussionist Etienne Nilessen en harp/zang Duo Bilitis. Spreker: 
Klaas ten Holt.
Aanwezig i.v.m. premières: A. Dunstan, A. Nasopoulou, F.vd 
Vlugt, K. Vares, A. Popovska.

NNA #07 1 mrt 2020, NNA #7
Trio Amici: Michela Amici, Louis der Mespel en Antoine Josselin. 
Spreker: Miranda Lakerveld.
Aanwezig i.v.m. premières Maria Rostovtseva, Fojan Gharibnejad 
(Iran).

Concerten 8 t/m 10 vervangende  
programmering

NNA #08 april 2020 
Videopost door basklarinettist Fie Schouten: de première van I 
said “Look!” (2015) van Boris Bezemer, een compositie voor twee 
basklarinetten. Fie Schouten speelde beide partijen in.

NNA #09 10 mei 2020 
Videopost door saxofonist Roberto Genova (Italië), kort ge-
sprekje + nieuwe versie saxofoonsolo van Aspasia Nasopoulou 
Carousel of fantasies (2015/2020)

NNA #10 14 juni 2020
Concert in het Plein Theater met een beperkt aantal mensen in 
de zaal, het concert is gefilmd en online beschikbaar gesteld. 
Musici: Eva van de Poll cello, Beltane Ruiz Molina contrabas, Fie 
Schouten basklarinet.

Programma: Kaija Saariaho Oi Kuu (1990), Georgia Nicolaou 
Black Sand (2018), Frederik Neyrinck 4 Fragments (2018).

NNA #11 – 20 sept 2020
Joseph Puglia viool & Stefania Giodini astrophysica; muziek van 
Kurtag, Saariaho, Norman

NNA #12 – 11 okt 2020 Internationale gasten (D)
Susanne Fröhlich Helder-Tenor (fluit) & Erik Drescher glissan-
do-fluit; muziek van Kwong, Denner, Lucier

NNA #13 – 15 nov 2020
Jan Heinke steelcello/overtone singing; muziek van Driessen; 
spreker Thea Derks

NNA #14 – 13 dec 2020
Arno Bornkamp baritonsaxofoon; theatraal concert Little big 
horn met 9 nieuwe werken

3.4 Amsterdam Talks Sex

ATSx was dit jaar een nieuw programma in het Plein Theater, ge-
initieerd door Handan Aydin, dat zich richt op het bespreekbaar 
maken van seksualiteit vanuit verschillende (culturele) invalshoe-
ken. Het cross-culturele gesprek hierover kan kijkers en inwoners 
van Amsterdam alleen maar sterker maken. Seks en seksualiteit is 
vaak nog een taboe en educatie loopt achter op de kennis en visie 
vanuit andere culturen. We hebben we allemaal interesse voor het 
onderwerp, maar hoe we dit bespreken is erg afhankelijk van met 
wie je spreekt en waar je bent. Tegelijkertijd is er veel historische 
kennis en bewustzijn in Mediterrane, Afrikaanse en Surinaamse 
culturen over de omgang met seksualiteit; kennis die het witte, 
westerse denken erover nog niet of nauwelijks heeft bereikt. 
Presentatrice Handan Ayden voerde opvallend open en eerlijke 
gesprekken met haar gasten. In dit interview geeft ze zelf aan 
waarom ze doet wat ze doet: https://youtu.be/Nw3sBLgfXlc 
Handan Ayden zet de programma’s ook door op haar eigen web-
site, waarmee ze andere kijkers bereikt: https://amsterdamtalks-
sex.com

Resultaat 
Met een vooruitziende blik maakten we een speciale campagne-
foto voor het programma. We plaatsten de aankondiging ervan 
op de kanalen die het Plein Theater gebruikt. De edities waren 
continu terug te kijken op de homepage van onze website en we 
plaatsten korte en prikkelende promofilmpjes op de social me-
dia als Facebook en Instagram. We schakelden diverse media in, 
zoals I-Amsterdam, Amsterdam Alternative, Oost-Online, Dwars 
door de Buurt, Oud-Oost en de Brugkrant. De serie stond met 
de campagnefoto in het Parool bij de weekendtips.
Bezoekers/ kijkers: 16 zaalbezoekers en 814 online views
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De afleveringen van 2020 op een rij:

2 Juni Marcia Sanders: 
   https://youtu.be/h0Wf_Zua2KM

15 Juli Laucyna Bodaan: 
   https://youtu.be/SKa63-tddUw

17 September Kaouthar Darmoni 
   https://youtu.be/TICY5CPclIk

29 Oktober  Rashida Shug La Sheedah & Luca Diez 
   https://youtu.be/uXJyhtY_qPE 

19 November  Justin Samgar 
   https://youtu.be/_WoEfLr8Ay0

17 December  Berith Danse 
   https://youtu.be/fN3x4z83hFE

3.5 Theaterproject Swart Gat/ 
Gouden Eeuw

In de zomer van 2020 zou de Surinaamse theater- en filmmaker 
Tolin Erwin Alexander als artist in residence vanuit het Plein The-
ater een maand lang werken aan een installatie dat zou staan op 
het Keti Koti Festival 2020 in het Oosterpark, het Kwaku in het 
Nelson Mandelapark en het Moengofestival in Suriname. 
Onze artist in residence kon niet naar Nederland reizen vanuit 
Ecuador en het Keti Koti Festival kon helaas geen doorgang vin-
den vanwege de coronapandemie. Als podium van de wereld om 
ons heen en cultureel theater in Amsterdam-Oost vonden wij 
de herdenking en viering van het Keti Koti in het stadsdeel heel 
belangrijk. Daarom werkten we samen aan een hedendaagse in-
stallatie die wel binnen de restricties van de theaters uitgevoerd 
kon worden en gepresenteerd aan publiek. Van 1 t/m 31 juli 2020 
presenteerden wij Swart Gat/ Gouden̶Eeuw̶.

Het project was een initiatief van theatermaker, natuurgenees-
kundige en directeur van Plein Theater Berith Danse, die al meer-
dere theatertentoonstellingen maakte vanuit onderzoek naar het 
Nederlands slavernijverleden. Andere betrokkenen waren onder 
andere theatervormgever Bartel Meyburg, video designer Ramon 
Coelho en leden van de Vereniging Ons Suriname in Amsterdam 
Oost. Tolin Erwin Alexander kwam in maart 2020 vast te zitten in 
Ecuador, maar met onze hulp wist hij naar Quito te reizen. Hier 
besloten we om via e-mail, Zoom, WhatsApp en Dropbox toch 
te werken aan een theaterinstallatie in het Plein Theater, met als 
uitgangspunt zijn quarantaine en een visie op de actualiteit van-
uit de Marroncultuur voor de komende Keti Koti herdenking en 

viering van 2020 in het Oosterpark.
Swart Gat/ Gouden Eeuw. (Dunguu olo - katibo-ten) is een the-
atrale installatie in de vorm van een coronaproof labyrint in het 
Plein Theater. De installatie gaat over een onbekend deel van de 
Nederlandse cultuur en geschiedenis, die van de Marrons: afstam-
melingen van Afrikanen die door slavenhandelaren onder dwang 
naar Suriname zijn gebracht, zich bevrijdden en vestigden in 
de Amazone. Gedurende het maken van de theatrale installatie 
ontstonden er onrusten en ging de Black Lives Matter-beweging 
door de westerse wereld heen. Alexander en Danse trokken paral-
lellen hiermee in de installatie. In het bijzonder lieten ze zien hoe 
de Marrons stelselmatig uit het bewustzijn van onze Nederland-
se geschiedenis zijn gehouden en het woordgebruik dat hiermee 
gepaard is gegaan. Als een chronisch symptoom van de beperkte 
manier waarop we handelen en denken in het algemeen in Ne-
derland in relatie tot het recente koloniale verleden.

Synergie van activiteiten
Op 1 juli, Keti Koti, vond de opening van de theaterinstallatie 
plaats, vlak nadat de horeca van het theater ook weer open mocht. 
Omdat veel bewoners in Amsterdam bleven, creëerden we rond-
om de thematiek van de installatie nog een aantal randactiviteiten 
op het Sajetplein. De combinatie van de theatrale installatie in 
de theaterzaal, de randprogrammering op het Sajetplein en de 
Zomerplein!-workshops voor kinderen maakte het Eetlokaal en 
het terras tot bruisende ontmoetingsplekken voor bezoekers en 
buurtbewoners.

Totaalaantal bezoekers:

•  159 individuen bezochten de 20 minuten durende 
  theaterinstallatie

•  97 mensen kwamen kijken naar de films op het Plein  
  over Suriname en de Marrons

•  24 deden mee in de medicinale workshop die in het  

  najaar van 2020 werden gegeven

Totaal: 280 bezoekers van Swart Gat/ Gouden eeuw installatie en 
randprogramma. De Live uitzending van de Keti Koti op NPO1 
werd gedurende de dag bekeken door circa 70.000 mensen. In 
die periode bezochten per week ongeveer 500 mensen het terras 
van ons Eetlokaal.

Plein Cinema 
Samen met Cineblend organiseerden we een openlucht-cine-
maweekend rondom deze uiterst actuele thematiek. Op vier op-
eenvolgende avonden gingen we op zoek naar de erfenis van de 
slavernij in Suriname en in Nederland, door middel van filmver-
toningen en nagesprekken. De vertoningen werden gevolgd door 
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interviews onder leiding van curator Eddy Appels (Cineblend). 
Deze gesprekken met de regisseurs en directbetrokkenen vonden 
plaats in de theaterzaal. Natuurlijk met inachtneming van de an-
derhalve meter afstand.

Donderdag 20 augustus 21:30
STONES HAVE LAWS | DEE SITONU A WETI  
(2018, 100 minuten) – Lonnie van Brummelen, Siebren de Haan 
& Tolin Erwin Alexander

Vrijdag 21 augustus 21:30
LOOKING FOR APOEKOE (2010, 13 minuten) en SAAMAKA 
(1928/2010, 50 minuten) – Karel Doing

Zaterdag 22 augustus 21:30
EDGAR CAIRO. IK GA DOOD OM JULLIE HOOFD  
(2010, 75 minuten) – Cindy Kerseborn

Zondag 23 augustus 21:30
KATIBO YE YE (2003, 60 minuten) – Frank Zichem

Wildplukwandeling met Berith Danse 
vanuit het Plein Theater 
Directeur Berith Danse is ook natuurgeneeskundige en or-
thomoleculair therapeut. Ze werkte in Latijns-Amerika met 
verschillende culturele gemeenschappen die voor hun dagelijkse 
kost wildplukken. De wildplukwandeling was onderdeel van 
het project Swart Gat/ Gouden̶Eeuw. De workshops werden 
gegeven om de kijk- en denkwijze te leren kennen van andere 
mensen, die hun omgeving als apotheek en voedseltuin zien. 
Er waren twee wildplukwandelingen (za 26 september en za 24 
oktober). In het Eetlokaal gingen we in op hoe de natuurgenees-
kunde naar onkruid kijkt en welke kennis onze voorouders de 
afgelopen duizenden jaren hebben opgedaan.

3.6 Meemaakpodium De Vrije Vloer

Het Vrije Vloer programma staat voor persoonlijk experiment, 
eindeloze variaties en grenzeloze overschrijdingen. Het belang-
rijkste is dat iedereen kan meedoen. Eigenzinnige makers werken 
tijdens De Vrije Vloer weken met mensen uit Amsterdam-Oost 
die zich willen ontwikkelen op het gebied van theater maken, 
schrijven of dans, rondom actuele en persoonlijke thema’s. Dit 
jaar stelden we de start van de workshopprogramma’s uit naar 
september 2020. Hierdoor konden we de zaal wel optimaal be-
nutten in de periode waarin er maar 22 mensen plaats konden 
nemen. De programma’s Theatermaken en Creatief Schrijven za-
ten binnen korte tijd vol. Ze werden op locatie gegeven en een 
enkele keer via Zoom. De docenten waren Gita Hacham, Jurrien 
van Rheenen en Merel Smitt.
 

No-man’s-Land
No-man’s-Land waren avonden waar verschillende dansers en 
performers elkaar ontmoetten en de interactie aangingen om tot 
nieuwe composities te komen. Tezamen met verschillende pro-
fessionals nodigde danscurator Vincent Verburg non-professio-
nals uit om deel te nemen aan de improvisatiesessies, waar niets 
vaststaat, alles mogelijk lijkt en voor het oog van het publiek ont-
stond: dans, muziek, tekst, spoken word en visuele kunst. 
Om deel te nemen aan een No-man’s-Land sessie konden 
non-professionals zich opgeven bij het Plein Theater. Voordat ze 
het podium opgingen met elkaar werd er deelgenomen aan ‘Im-
pulse-practices’ om zo kennis te maken met improvisatie. 
De No-man’s-Land livesessies waren op 1 oktober, 20 november 
en 10 december 2020. 

Vrije Vloer TV
Wederom moesten de theaters sluiten en grepen we naar de digi-
tale kansen. In de periode dat het festival had moeten plaatsvin-
den namen we de prachtige monologen en solo’s op met Vincent 
Soekra van 529 Media en de camera’s uit Ons Suriname verder 
gefaciliteerd door Cam A Lot. De Vrije Vloer TV werd een serie, 
waar 24 meemakers hun eigenwijze coronamonologen en perfor-
mances speelden voor de camera. Elke dag van 19 t/m 23 decem-
ber zetten wij om 12:00 een nieuwe aflevering online op de Plein 
Online pagina op onze website. Elke aflevering was een verza-
meling unieke en ontroerende verhalen, getoond door Amster-
dammers. Op 24 december van 12 tot 17 uur toonden wij álle af-
leveringen achter elkaar. Daarnaast lanceerden wij een Vrije Vloer 
Podcast op Soundcloud, waarin Berith Danse de makers van de 
Vrije Vloer interviewde over hun achtergrond en werkwijze.

Programmamakers
Gita Hacham    Creatief schrijven 
Jurrien van Rheenen Theatermaken 
Merel Smitt    Theatermaken
Vincent Verburg   No-man’s-land - Dansjams

Deelnemers Creatief schrijven
Yvonne Saro, Zadok Samson, Celita Krak, Els van Poppel, Shei-
la Gogol, Collin Schorea, Kiek Bosch, Caluke van Hoften, Gilda 
Dannarag

Deelnemers Theatermaken
Maya Moore, Yusef Omo Agbejafole, Xi Zeng, Tarek Muazen, Ru-
fino Henriquez, Judith de Lange, Andrada Simo, Ricardo Garcia 
Anton, Clara Jouaux

No-man’s-land
Lucy Nooren, Kimsey van Heijningen, Myra Driessen, Jefta Goed, 
Terah Beek, Vincent Verburg, Dayna Martinez Morales . Maria 
Mavridou, Jurskee Bouterse, Robin Rugiani, Vincent Verburg , 
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Dayna Martinez Morales 
Simone Giacomini – Sound engineer, Gabriel - DJ Lovesupre-
me, Cristina Grifone - Voice

3.7 Theater en Dans  

Naast onze eigen producties en terugkomende series zijn we een 
podium voor (volwassen) theater-, moderne dans- en interdisci-
plinaire voorstellingen. We kiezen enerzijds voor het vertonen van 
toptheatergroepen en anderzijds bieden wij ruimte aan jonge, ta-
lentvolle makers om ervaring op te doen. Zo was er het jaarlijkse 
Fringe Festival en zijn we een speelplek voor eigen initiatieven en 
vrije programmering. Wij gaven in 2020 een podium aan makers 
als Joy Delima, Ruben Sanchez, Sherise Strang (Right About Now 
INC), Ibrahim Moussa, Cat Smits, Dorit Weintal, Karina Holla, 
Dood Paard en we verwelkomden het Butoh Festival Amsterdam.

Dansproject Trust 
Trust was de pilot van een gezamenlijk kunstproject van Dorit 
Weintal. Het verkende de taal van vertrouwen gecreëerd over 
en met vluchtelingen en asielzoekers in Amsterdam en Neder-
land. Trust kwam voort uit de vragen: hoe verbinden we ons met 
elkaar? Wat is onze verantwoordelijkheid jegens onszelf en de 
‘ander’? Trust werd gepresenteerd als een multidisciplinair dan-
sevenement, geproduceerd door Fadio Compagny.
Het evenement was het naast elkaar plaatsen van verschillende 
kunsttalen (media), bestaande uit twee films (een documen-
taire met de deelnemers en een experimentele dansfilm), een 
danssolo, liveconcerten en haar nieuwe gedichtenboek The 
Path of Paradox. Het werk verkende een lichamelijke, visuele 
poëzie. Samen met de deelnemers en haar artistieke team werd 
het gepresenteerd op ICK Amsterdam (19 september deel 1, 20 
september deel 2) en het Plein Theater (22 oktober ‘20). 
In het Plein Theater werd in het kader van Trust ook de fototen-
toonstelling van mensen zonder papieren geëxposeerd (van 30 
september tot 15 december) en door wethouder Touria Meliani 
bezocht.

Week van Karina Holla
Plein Theater presenteerde van 25 t/m 28 november De week van 
Karina Holla; Een verdieping op de voorstelling Oorlogsvrouwen 
en een ode aan het werk van de Nederlandse mimespeelster, ac-
trice, choreografe en regisseuse Karina Holla en haar betekenis 
voor het theater.

3.8 Beeldende kunst en cross overs  

De muren van ons Eetlokaal zijn een podium voor kunstenaars 
(uit Amsterdam-Oost) om hun werk tentoon te stellen. Onze 
freelance curator beeldende kunst Cynthia Makiese (The Bohe-

mian Art Collector) organiseerde voor de uitbraak van de pan-
demie een reeks exposities en interdisciplinaire openingsevents 
The Journey Of The Identity. Hier vond vanuit hedendaagse 
vraagstukken een samensmelting plaats tussen verschillende 
disciplines en het publiek. Opvallend was de samenwerking met 
aanstormende, talentvolle makers uit de kunstscene, waardoor 
de exposities en openingen eigenlijk altijd een succes waren en 
een heel nieuw publiek liet kennismaken met het Plein Theater. 
De laatste opening op 7 februari (Technology vs Identity) bracht 
meer dan 100 mensen naar het Plein Theater. Op het pro-
gramma stonden Omri Bigetz (exposant), Aurélia Noudelmann 
(performance), Massimiliano Cerioni (performance), Laury 
Hooghuis (film) en Nancy Makiese (talk).

In het bewogen jaar 2020 stond het Plein Theater voor nieuwe 
en ongekende uitdagingen. Waar we ons in andere jaren richtten 
op volle zalen en inzetten op een groei van theaterbezoekers, 
kreeg ‘volle zalen’ in 2020 ineens een heel andere betekenis. 
Met het theater dat soms open en dan weer dicht ging, en een 
kleine zaal waar we met anderhalve meter afstand slechts 22 
bezoekers konden ontvangen, verschoven onze marketingdoelen 
en strategie. Daarmee bedoelen we niet alleen de verschuiving 
van offline naar meer en meer online, maar ook werd de kaart-
verkoop minder belangrijk en de binding met ons publiek des te 
belangrijker. 

We intensiveerden het onderhouden van een kwalitatieve relatie 
met onze bezoekers, buurtbewoners, deelnemers van onze pro-
jecten en andere verbonden mensen en partijen. Door net iets 
vaker een nieuwsbrief te versturen, online content en program-
ma’s aan te bieden, door ons te blijven laten zien in de openbare 
ruimte gaven wij volhardend het signaal af dat wij er ook in 
tijden van corona zijn voor onze vrienden en bezoekers. 
Ons Eetlokaal was af en toe geopend en een ontmoetingsplek 
waar buurtbewoners dankbaar gebruik maakten van het zomers 
terras, maar was af en toe open voor take-away wanneer de hore-
ca moest sluiten. Met buurtgerichte acties, zoals het uitdelen van 
de ‘Vrijheidsmaaltijdsoep’ en gratis kerstmaaltijden in samen-
werking met Stichting Blije Buren, leverde de gastvrijheid van 
ons Eetlokaal een belangrijke bijdrage in de directe verbinding 
met de buurt.

Aan het begin van het jaar formuleerden wij vier speerpunten. 
Waar het derde punt (publieksstijging) in het geding kwam, 
werden de andere punten wel nagestreefd.

1. Plein Theater sterk zichtbaar in Amsterdam
2. (Redactionele) aandacht in landelijke, Amsterdamse en  
  regionale kranten en tijdschriften.
3. Stijging van publiek (2018 15.000, 2019 en 2020 17.500):  
  volle zalen en gemixt publiek. 
4. Toenemend aantal bezoekers nieuwe website.
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4. Marketing en PR

4.1 Publiekssamenstelling 
en -bereik

De diversiteit van onze programma´s zorgde ervoor dat er een 
nieuwe diversiteit aan mensen over de vloer kwam. We richten 
ons op doelgroepen: we denken te allen tijde inclusief. Thea-
ter- en dansliefhebbers en ´culturele omnivoren´ uit groot-Am-
sterdam, jeugd en gezin en nieuw publiek dat voor het eerst de 
stap naar theater zet uit ons Stadsdeel. Door deelname aan de 
Stadspas bereiken we ook mensen met een kleine portemonnee. 
Dwars door de bubbels heen zochten we naar de gemeenschap-
pelijkheid en diversiteit middels een artvorm, thema of cultureel 
gebied.

We maken in dit verslag graag een onderscheid in theaterbezoe-
kers en online views, omdat we deels onze programmering on-
line aanboden door middel van livestreams, podcasts en andere 
onlineprogramma’s. Verderop in het marketingverslag gaan we 
dieper in op onze websitebezoekers.

Activiteiten- en publieksoverzicht

Jaar      2017  2018   2019   2020

Voorstellingen    169  150    148   98

Filmvertoningen    /  /     1   9

Eetlokaal activiteiten 9  22    18   24

Workshops/ lessen  /  /     82   73

         

Bezoekers     11724  14724  11459 6123*

Livestreams    x   x     x   43

Online views    x  x     x   19345

* inclusief bezoekers bij nevenactiviteiten als verhuur, repetities en
filmopnames. De sterke daling was vanwege Covid-19 beperkingen.

 
 

4.2 Publieksonderzoek

We zijn op verschillende manieren dieper onderzoek gaan 
doen naar ons publiek. Om zo een beter inzicht te krijgen in 
de bezoekers, en waar mogelijk onze strategie hierop aan te 
passen. Naast dat wij online bezoekersdata verzamelen van onze 
ticketshop (Active Tickets) en Google Analytics (in samenwer-
king met INTK), voerden we enquêtes uit. Zo stond er in de 
periode september 2019 – mei 2020 een enquête op onze 
website, alvorens mensen naar de ticketshop werden geleid, met 
de vraag waar mensen van ons hebben gehoord. In september 
2020 startten we met een enquête via een postkaart die wij na 
elke voorstelling uitdeelden aan het publiek. In 2021 gaan wij 
in samenwerking met INTK, door middel van e-commerce, 
ook meer data verzamelen over kaartkopers (momenteel meet 
INTK alleen nog bezoekers van de website of de bezoekers aan 
de ticketshop). Ook starten we een online enquête met Survey 
Monkey.

Conclusies publieksonderzoek
Onze enquêtes laten zien dat het grootste deel van ons publiek 
via de artiest, vrienden of familie bij ons terecht komt. Dat komt 
niet geheel als een verrassing, omdat we samenwerkend program-
meren, en het eigenaarschap van programma’s delen met arties-
ten en freelance curators, die hun eigen netwerk meenemen. 

We zetten in op de combinatie van online kanalen (zoals IAmster-
dam en Kidsproof) offline-middelen zoals flyers en zichtbaarheid 
in kranten en magazines. In de praktijk blijkt juist deze combina-
tie de promotie te versterken. Wij geloven dat als mensen over je 
lezen in de krant én je poster zien in de stad én over je horen via 
vrienden én je vervolgens terugzien op Facebook, je boodschap 
pas goed blijft hangen! Bovendien kunnen we met een artikel in 
een buurtkrant weer een ander publiek bereiken dan op Face-
book, en vinden wij die diversiteit belangrijk.

In 2020 kwam 71% van onze bezoekers met geregistreerde post-
codes uit Amsterdam en 27% uit Amsterdam-Oost. Er zijn dui-
delijke verschillen in genres. Zo zien wij dat wij bij onze muziek-, 
theater- en dansprogramma’s breed publiek bereiken uit Amster-
dam en daarbuiten, en dat met name ons jeugdprogramma en 
de theaterinstallatie Swart Gat/ Gouden Eeuw inclusief randpro-
gramma relatief meer publiek trokken uit Amsterdam-Oost.

“Ik hou van de eigenzinnige programmering en heb 
ontzettend veel respect voor de manier waarop jullie 
met deze crisis omgaan”

Esther - bezoeker
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Woongebieden geregistreerde 
postcodes 2020
 

       Amsterdam    Amsterdam-Oost

Totaal 2020    71%       27%

Muziek      68%       13%

Theater en Dans    69%       18%

Swart Gat/ Gouden Eeuw + 

randprogramma’s   66%       29%

Jeugd      80%       39%

Wij zien dat het grootste deel van onze bezoekers volwassenen 
zijn (67%), gevolgd door kinderen tot 12 jaar (17%). 7% van de 
kaartkopers is student of CJP-houder. We Are Public, Last Mi-
nute Ticket Shop en Stadspas Groene Stip verzorgden alle drie 
3% van de totale kaartverkoop. We willen in 2021 de Stadspas en 
de CJP/Studentenkorting nog beter gaan promoten. En we zien 
nog veel meer mogelijkheden in het bereiken van studenten 
omdat het theater midden tussen de hogescholen en universitei-
ten ligt.

De publiekswaardering ligt hoog: in de papieren enquête van 
september tot december 2020 gaven bezoekers gemiddeld 4,4 
sterren uit vijf voor de kwaliteit van de voorstelling.

Wie bezochten er onze website?
In een jaar waar onze programmering voor een groot deel online 
plaatsvond, is het zeker relevant om inzicht te krijgen in onze 
websitebezoekers. Het is interessant dat onze websitebezoekers 
overwegend vrouw zijn (62%) en overwegend in de leeftijds-
categorie 25-34 zitten (27%). Verder is ruim 37% van onze 
websitebezoekers niet Nederlandstalig. De Engelstalige versie 
werd (slechts) voor 1,9% van het totaal bezocht. Wij zien hier 
nog nieuwe kansen liggen om de Engelstalige versie beter te 
benutten. 

 

4.3 Online Strategie & Public 
Relations

Ons online platform is niet alleen een plek voor promotie en in-
formatie, maar ook is online content belangrijker geworden voor 
de binding met ons publiek en het laten zien van ons programma. 
Online content = ons programma!

Zo zijn wij eigenlijk meteen bij de eerste lockdown in maart ge-
start met het livestreamen vanuit de theaterzaal. De livestreams 
gaan via YouTube en worden getoond op onze homepage. Som-
mige livestreams werden via Facebook live gestreamd. We heb-
ben het een en ander aan onze website laten aanpassen, zodat we 
de livestreams overzichtelijk kunnen uitvoeren, maar ook zodat 
mensen konden doneren. In totaal werd er meer dan 3.000 euro 
gedoneerd, wat rechtstreeks naar de artiesten ging!

Naast livestreams maakten we videoregistraties, interviews, een 
Vrije Vloer Podcast en vijf afleveringen van de Vrije Vloer TV. 
Deze blijven online te zien. Op de nieuwe pagina Plein Onli-
ne komt alle online content samen: Nieuws, Covid-19 updates, 
livestreams, interviews, podcasts en videoregistraties.

Wij communiceren dagelijks met ons publiek op de social media. 
Het afgelopen jaar hebben wij de communicatie flink uitgebreid 
met korte, maar krachtige video’s, vlogs, foto’s en grafische con-
tent. Vooral op Instagram zijn wij actiever geworden; verder werd 
YouTube hét platform voor de thuiskijker. We zochten de interac-
tie op door middel van live chats en op Instagram door het slim 
gebruiken van tags en hashtags.

Onze reguliere nieuwsbrief zijn wij vanwege de snelle veran-
deringen vaker gaan versturen (2 keer per maand in plaats van 
1 keer per maand), daarbij versturen we nog steeds maandelijks 
een jeugdnieuwsbrief en zijn wij begonnen met een Vrije Vloer 
nieuwsbrief.

“Ik heb zelf ooit in het Plein Theater mijn 
eerste schreden als theatermaker gezet 
en ben het theater daarvoor 
eeuwig dankbaar!”

Nynke van den Bergh
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     2019         2020  

6.000

5.250

3.500

1.750

0

    Jan       Feb      Maa      Apr      Mei      Jun      Jul      Aug      Sep      Okt      Nov      Dec

                         

05-04-2020
Start livestreams

23-03-2020
Eerste coronasluiting

             31/Dec/18     31/Dec/19  31/Dec/20

Nieuwsbrief      

Algemene nieuwsbrief       284 inschrijvingen*  1150 inschrijvingen 1342 inschrijvingen

Jeugdnieuwsbrief         133 inschrijvingen*  152 inschrijvingen  158 inschrijvingen

Vrije Vloer nieuwsbrief       x         80 inschrijvingen

       

Social Media      

Facebook           2682 volgers   3284 volgers  3750 volgers

Instagram           650 volgers    850 volgers  1100 volgers

Twitter            409 volgers    415 volgers  424 volgers

YouTube            x        398 views  9500.000 views 

                     4 abonnees  182 abonnees  

                     7,2 uur kijktijd  838,9 uur kijktijd

LinkedIn            x        7 volgers   69 volgers

4.4 Overige communicatiekanalen 
en publiciteit

Naast onze eigen onlinekanalen gebruiken we nog tal van andere 
kanalen om onze programma’s te promoten en met ons publiek 
te communiceren. Door de regelmatige sluiting stopten we met 
het verspreiden van programmafolders via flyerman, maar zet-
ten we wel extra in op outdoor-promotie door de A0-frames van 
Centercom als podium te gebruiken.

In samenwerking met Studio Matusiak creëerden wij voor het 
eerst campagnebeelden, die als rebussen verwijzen naar onze 
programma’s in relatie met de actualiteit. Met zeer opvallende 

beelden, waar het team van Plein Theater zélf poseert, willen wij 
alle Amsterdammers in verschillende lagen aanspreken. Deze 
beelden lieten we – naast het inzetten op onze onlinekanalen 
– ook meermaals door de stad verspreiden. Zo werden er pos-
ters van Swart Gat/ Gouden Eeuw en Nieuwe Noten Amsterdam 
breed verspreid. En het resultaat was dat wij (eindelijk) goed op-
vielen in Amsterdam!

Onze programmering werd opgenomen in Amsterdamse media 
als de PS Parool, Uitkrant en Amsterdam Alternative (online en 
offline). Daarnaast benutten we diverse media, zoals I-Amsterdam 
en Oost-Online. We hebben goed contact met de agenda’s en 
kranten uit Amsterdam-Oost, zoals Dwars door de Buurt, Oud-
Oost, de Brugkrant en de IJ-opener. Een van onze speerpunten 
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5. Gebouwen 

was meer redactionele aandacht in landelijke, Amsterdamse en 
regionale media. De focus hierop wierp zijn vruchten af. Zo 
schreef het Parool en de I-Amsterdam vaker over ons programma, 
maar ook stonden we in de Volkskrant met een recensie van Swart 
Gat/ Gouden Eeuw en was de NH Nieuws bij de overhandig van 
onze petitie aan wethouder Touria Meliani van Kunst en Cultuur. 

Wij richtten ons intensiever op de tv en radio en hadden zo di-
verse interviews bij Radio Mart en Amsterdam FM. Ook kwam 
Oost-Online TV meerdere keren bij ons over de vloer. Marjolein 
van Ruiten, specialist op het gebied van PR voor hedendaagse 
muziek, verzorgde exclusief de publiciteit voor de serie Nieuwe 
Noten Amsterdam, wat ook nieuwe publiciteit opleverde bij ra-
diostations als RTV NH en NPO Radio 4.

Voor ons jeugdprogramma adverteren wij via Kidsproof, Go-Kids 
en de Amsterdammertjes. Ook laten wij voor ons jeugdprogram-
ma heel gericht flyers verspreiden door flyerman op plekken als 
basisscholen en bibliotheken.

We benutten diverse platforms als Stadspas, Voedselbank Cultuur, 
CJP, We Are Public, Last Minute Ticket Shop, Samen is het een 
Makkie en Podiumcadeaukaart om ons bereik te verbreden. We 
zijn een samenwerking aangegaan met Stadspas, waarbij wij aan 
Stadspassers met een groene stip kaartjes voor € 2,50 konden 
aanbieden en Stadspas ook een inleg deed. Ook hielpen ze mee 
met de promotie. Hierdoor kwamen er meer stadspassers met een 
groene stip naar het theater. Ook We Are Public en Last Minute 
Ticket Shop brachten nieuw publiek naar het theater.

4.5 Petitie en crowdfundingactie

Bij de start van het najaarsseizoen voelden we al dat we niet zon-
der kleerscheuren het jaar door zouden komen. Daarom starten 
we een petitie die gevolgd werd door een crowdfunding. Met de 
titel ‘Behoud het theater op het plein!’ riepen we cultuurliefheb-
bers, bezoekers, buurtbewoners en iedereen met een hart voor 
Plein Theater op om te tekenen voor het voortbestaan van het 
theater. “Omdat het juist nu belangrijk is om bij te dragen aan 
saamhorigheid en verbinding, omlijst door de magie van kunst 
en cultuur.” We haalden meer dan 1.643 handtekeningen op die 
we aan wethouder Touria Meliani overhandigden bij de entree 
van het Plein Theater. En met de crowdfunding haalde we een 
kleine € 5.000 euro op door 98 donateurs. We kregen bovendien 
heel veel persoonlijke steunbetuigingen. Steun van de Gemeente 
Amsterdam bleef helaas uit.

Petitie: https://petities.nl/petitions/behoud-het-theater-op-het-plein

Crowdfunding Voordekunst: https://www.voordekunst.nl/ont-

dek?q=plein+theater

5.1 Plein Theater 

Medio 2020 startte er een gezamenlijk initiatief van verschillen-
de grote fondsen om de podia en vrije producenten te hulp te 
schieten: het Kickstarterscultuurfonds. Ook wij deden hierop een 
beroep, omdat de 1,5 meter-regel in ons smalle gebouw niet mak-
kelijk te handhaven is. In de oude situatie werd het Eetlokaal ook 
gebruikt als wachtruimte of foyer voor het publiek, maar dat is 
momenteel niet mogelijk. Het publiek wachtte het afgelopen jaar 
buiten. We kregen daarom steun van het Kickstarterscultuurfonds 
om ons terras van een flexibele zonnewering te voorzien.
De belangrijkste reden is dat de zonnewering ons meer ruimte 
zou geven die nodig is om bezoekers coronaproof en met 1,5 me-
ter afstand te ontvangen bij de toegang van het Theater en Eet-
lokaal. In augustus kregen we tot onze vreugde de toelage van 
het Kickstartersfonds. In oktober bleek dat we tóch een complexe 
vergunning moesten aanvragen en tot op heden is deze nog niet 
afgegeven. Terwijl de overkapping al gemaakt is en we vanaf sep-
tember al wel ons theater mochten runnen.

5.2 Muiderpoorttheatergebouw

Stichting PodiumPartners is eigenaar van het vroegere Muider-
poorttheater in Oost. Het Muiderpoorttheatergebouw is in on-
derhuur gebracht bij Jungle Amsterdam. In 2020 hebben we een 
renovatieplan uitgewerkt en ingediend. De gemeente Amsterdam 
steunde de verduurzaming van het pand.

We willen in dit gebouw een nieuw soort broedplaats realiseren 
en beheren, onder de naam Dapper [.]. Een betaalbare plek voor 
theatermakers, waar ze kunnen experimenteren, ontwerpen en in 
gesprek kunnen gaan met de buurt. Deze broedplaats zal tijd en 
ruimte bieden voor nieuwe gezichten en nieuwe vormen in het 
derde decennium van de 21ste eeuw. Bureau Broedplaatsen stelde 
de beoordeling van het plan uit naar 2021 vanwege de gevolgen 
van corona op hun budget.

5. Gebouwen
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6. Financiële toelichting

Het Plein Theater maakt jaarlijks een sluitende begroting; dat is 
alleen mogelijk door gebruik te maken van een combinatie van 
eigen inkomsten en publieke en private fondsen. Het bestuur is 
onbezoldigd en ontvangt geen vergoedingen. De stichting heeft 
sinds 2014 een ANBI-status.
Zoals bij alle culturele instellingen het geval is, heeft de coron-
acrisis in het jaar 2020 ons veel gekost, in meerdere opzichten. 
We hebben enorm ons best gedaan om een aantal projecten uit 
te voeren en waar mogelijk gebruik te maken van de Covid-re-
gelingen die beschikbaar kwamen. Helaas eindigen we met twee 
ontslagprocedures en een begrotingstekort, door tegenvallende 
inkomsten en te weinig ondersteuning vanuit de regelingen.

Subsidies
We stopten in 2019 veel tijd en energie in het schrijven van een 
goed vierjarenplan. Helaas werd dit niet gehonoreerd: de subsi-
diënten wezen ons twee keer af. Dat was een grote tegenvaller, en 
nu worden we daardoor extra ‘gestraft’. Omdat het Plein Theater 
niet binnen een vierjarige regeling van de Kunstraad of het AFK 
valt, hebben we als Stadsdeel Theater geen toegang tot nood-
steun. Daarnaast maakten we in de afgelopen jaren financieel een 
behoorlijke groei door middels projectsubsidies. Hierdoor kon-
den we maar zeer beperkt aanspraak maken op de verschillende 
NOW-loketten. Een ongelukkige samenloop van regelgevingen, 
die nu voor een groot deel de oorzaak is van het tekort.
 
Gelukkig is er ook positief nieuws: we ontvingen financiële steun 
van het Fonds Cultuur Participatie en van het Kickstarter Cultuur-
fonds, een gezamenlijk initiatief van private fondsen in corona-
tijd. Bestaande uit een bijdrage om de toegang van het Plein The-
ater en het terras van ons Eetlokaal aan te passen op de 1.5 meter 
samenleving. Tot op heden konden we deze aanpassing nog niet 
realiseren, omdat een omgevingsvergunning van het Stadsdeel 
Oost uitbleef. Hopelijk volgt deze spoedig. In het najaar sloot 
het theater tweemaal en zonden we de theaterpresentaties uit via 
livestreams.
 
In 2020 gingen we verder met de formatie van de samenwerking 
in de koepel Cultuurnetwerk Oost, waarvoor we een gezamen-
lijk bedrag ontvingen via Framer Framed als penvoerder. Ook de 
aanvraag voor de renovatie van het Muiderpoort Theatergebouw 
werd gehonoreerd door de Gemeente Amsterdam. De beoorde-
ling van onze aanvraag bij Bureau Broedplaatsen werd vanwege 
de coronaperikelen verschoven naar 2021, maar ziet er positief 
uit. Met steun van het VSB en de Gemeente Amsterdam werd er 
een nieuwe invalidelift in de toegang geplaatst.

Exploitatie 
Vanwege de coronaregels van 30 man publiek (inclusief personeel) 
daalde de bezetting van presentaties in de zaal van 80 personen 
naar maximaal 22 en zelfs soms tot 1 persoon. De jeugdtheater-
lessen werden een periode stilgezet of kregen een online vervolg. 

Het Eetlokaal mocht in juni weer open met een terras, maar sloot 
in oktober volledig tot op heden. Hierdoor ontvingen we wei-
nig inkomsten uit de horeca, terwijl we de voorgaande jaren veel 
geïnvesteerd hadden in het opknappen van het Eetlokaal en het 
Theater.

In december 2020, na goed overleg met het bestuur, besloten wij 
met pijn in het hart om twee vaste medewerkers te ontslaan. Deze 
ontslagen waren noodzakelijk omdat er noch geld, noch werk was 
om de contracten te continueren. Als goed werkgever volgen we 
de ontslagregels en gaven wij hun een ontslagvergoeding mee; 
ook dat bedrag vergrootte het tekort. Wel konden wij een grotere 
schil van freelancers betalen, die betrokken zijn bij de program-
mering. Onze wens om een pensioenregeling te implementeren 
blijft een urgent onderwerp, dit mede in het kader van fair prac-
tise.

Het Plein Theater ontving in 2020 een bijdrage in de exploita-
tie van € 155.588 van de Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Oost. 
Ook kregen we een bijdrage van € 49,973 in het kader van de 
Sargentini-regeling. Deze regeling is recentelijk verlengd tot eind 
2025.

Het exploitatieresultaat van 2020 is € 64.558 negatief. Hierdoor 
is het eigen vermogen van het Plein Theater helaas verdwenen. 
De begroting bleef stabiel door het grote aantal projecten dat we 
in 2020 realiseerden. Met trots kunnen we meedelen dat we een 
bedrag van € 525.245 aan extra fondsen binnenhaalden. Vanuit 
deze externe fondsen wordt een deel van de vaste lasten betaald; 
mede daardoor is het tekort beperkt gebleven, hoewel dit tekort 
voor ons nog altijd aanzienlijk is. 
 
Onze jaarrekening 2020 sloot met een tekort en het aantal per-
sonen in vaste dienst is teruggebracht tot twee. Daarnaast is er 
tijdelijk personeel, dat wordt ingehuurd om projecten mogelijk 
te maken. Om een theater goed te draaien is immers een mini-
male bezetting van professionals nodig. Het gaat dan over tech-
niek, ontvangst, productie en zakelijke afhandelingen. Er wordt 
dagelijks op- en afgebouwd; daarnaast moeten we de veiligheid 
van bezoekers garanderen door aanwezigheid van opgeleid per-
soneel.

Perspectief
Het Plein Theater en de geplande theaterbroedplaats in het Mui-
derpoorttheater zijn van groot belang voor de sociale cohesie in 
Stadsdeel Oost. Zij vormen dé toegangspoorten tot cultuur voor 
een groot aantal alleenstaande bewoners, ouderen, ouders met 
kinderen en nieuwkomers. Helaas is de huidige financiële steun 
vanuit de Gemeente Amsterdam voor het Plein Theater en het 
Muiderpoorttheater onvoldoende. Het is de kurk waarop wij drij-
ven en van groot belang voor ons voortbestaan. Doordat deze nu 
te klein is, wankelt onze organisatie.
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7. Naleving van codes

Governance Code Cultuur
Stichting PodiumPartners creëert met haar programmering cultu-
rele waarde en draagt deze over op een breed en divers publiek. 
De stichting heeft een bestuur-directiemodel. De beloning van 
de directeur is conform de cao Nederlandse Podia. Het bestuur 
is onbezoldigd en bestaat uit vier leden die de governance-co-
de kennen en naleven. De leden zijn onafhankelijk en handelen 
integer. Zij weten hoe zij moeten handelen, mocht er sprake zijn 
van tegenstrijdige belangen. Dat is tot nu toe niet aan de orde 
geweest. Het bestuur is eindverantwoordelijk en ‘hands-on’: het 
houdt toezicht en adviseert de directeur op het gebied van pro-
grammering, personeelsbeleid, bedrijfsvoering en beleid. 
Het bestuur wordt goed geïnformeerd door de directeur, fungeert 
als sparringpartner en hakt waar nodig knopen door. Het bestuur 
adviseert en steunt de directeur in het gevoerde personeelsbeleid. 
Medewerkers weten dat zij zich tot het bestuur kunnen wenden 
bij eventuele klachten. De rollen van voorzitter, secretaris en pen-
ningmeester zijn verdeeld over de drie bestuursleden. Per 1 janu-
ari 2020 is een nieuw bestuurslid aangetreden in de functie van 
penningmeester. Hierdoor is het zicht op en de controle van de 
financiële situatie verbeterd. 
Jaarlijks houden twee bestuursleden een evaluatiegesprek met de 
directeur. Ook evalueert het bestuur zijn eigen functioneren met 
behulp van het model voor zelfevaluatie van het Nationaal Re-
gister. In 2020 ging veel aandacht uit naar de invloed van de co-
ronapandemie. Het bestuur heeft een reorganisatieplan opgesteld 
en de directeur ondersteund in de uitvoering hiervan. 
De begroting en het jaarverslag worden in het bestuur vastgesteld 
en halverwege het jaar wordt de realisatie besproken. Het bestuur 
bespreekt de bevindingen van de accountant. 

Fair practice code
De organisatie wil zijn medewerkers graag eerlijk belonen, con-
form de fair practice code. Voor de vaste medewerkers volgen we 
de cao Nederlandse Podia. Door de beperkte financiële middelen 
is het helaas tot nu toe niet mogelijk gebleken om een pensi-
oenregeling voor de medewerkers te financieren. We werken veel 
met medewerkers die geen dienstverband hebben. Ook voor hen 
willen wij de fair practice code toepassen. Tijdens de lockdown is 
al het geld dat binnen kwam door donaties direct aan de makers 
gedoneerd. 

Code diversiteit en inclusie
De stichting PodiumPartners hecht veel waarde aan diversiteit en 
inclusie. Dit is te zien in de programmering en de makers, die 
diversiteit in brengen vanuit verschillende etnische en culturele 
achtergronden. Ook het publiek is gemêleerd. Het aantal mede-
werkers bij de stichting is te klein om diversiteit te realiseren. Het 
theater is laagdrempelig en staat open voor iedereen. In 2020 is 
de toegankelijkheid van het theater voor rolstoelgebruikers ver-
beterd. 
In 2020 hebben we in het kader van de aanvraag van AFK-subsi-
die een 0-meting diversiteit uitgevoerd en besproken in het be-
stuur. Hieruit kwam naar voren dat we veel dingen al goed doen. 
Dit werd ook door het AFK gewaardeerd. 
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Eind 2019 zijn we uitgebreid met een kleine schil van freelance 
medewerkers verbonden aan de verschillende programma’s zoals 
het Meemaakpodium en Nieuwe Noten Amsterdam. De werkorga-
nisatie van het Plein Theater is 5 fte: directeur artistiek en zakelijk, 
PR & programmering, administratie & verhuur en twee vaste tech-
nici. Corona gooide roet in het eten: de financiële gevolgen van 
de corona-maatregelen maakten het eind 2020 onvermijdelijk om 
twee medewerkers te ontslaan die al langer dan 16 jaar werkzaam 
waren. 

Verder werken we met een vaste pool van professionele zzp-ers op 
het gebied van techniek, vormgeving, uitvoerende productie, ad-
ministratie en accountancy, theaterlessen en horeca. En curators op 
het gebied van programmering. Ook werken wij samen met onge-
veer 10 vrijwilligers op het gebied van kassa- en zaaldiensten en 
onderhoud; incidenteel werken met stagiaires op het gebied van 
marketing en productie. Voor de administratie werken we met 
Burozaken en Kamphuizen & Berghuis accountants. 

Stichting PodiumPartners bestaat uit twee theaters, te weten Plein 
Theater en het Muiderpoorttheatergebouw. Het Muiderpoortthea-
ter wordt verhuurd aan Jungle Amsterdam.

Huidig bestuur 
Bert Barten   Voorzitter

Willy Smits   Penningmeester

Els van der Valk  Secretaris

Ivette Forster   Algemeen

Office Theater 
Berith Danse    Artistiek en zakelijk directeur

Sandra Schloss   Verhuur & administratie 

Elise Vroonhof    Pr & Programmering

Dwight Sergio Samson Livestreams & audiovisuele media 

     (freelance)

Techniek
Petry Veenstra   Techniek (Sargentini)

Gert Scheper    Techniek [Sargentini)

David Vincent Maes Techniek (Vrijwilliger)

Gertjan Schut   Techniek (Vrijwilliger)

Eetlokaal
Horeca   Omar Alexis Parra Ramirez & Team

Docent 
Johanna Biesewig (freelance) Jeugdtheater 

Website en design
310K (Ivo Schmetz)   Website

Studio Matusiak    Vormgeving   

Marjolein van Ruiten (NNA) Persbenadering   

Curators
Vincent Verburg  Dans

Fie Schouten   Nieuwe Noten

Aspasia Nasopoulou Nieuwe Noten

Cynthia Makiese  Beeldende kunst

Zehra Handan Aydin Amsterdam Talks Seks

Medewerkers Swart Gat/ Gouden eeuw:
Concept en makers: Tolin Erwin Alexander en Berith Danse 

Vormgeving en concept: Bartel Meyburg 

Video- design: Ramon Coelho 

Spelers op video: Ruth Alexander Sotong, Giovanni Smit 

Voice over: Tolin Erwin Alexander 

Talking Trees installatie: Bert Barten 

Rekwisieten: Monique Koster en Richard Neef 

Filmfragmenten: Lonnie van Brummelen, Siebren de Haan en 

Dwight Sergio Samson 

Theatertechniek: Petyr Veenstra en Gert Scheper 

Showcontrol: Jeffrey Steenbergen 

Campagnebeeld en ontwerp: Studio Matusiak 

PR en Communicatie: Elise Vroonhof 

In samenwerking met: Vereniging Ons Suriname 

Met dank aan: Team Plein Theater en vrijwilligers

Productie: Plein Theater, podium van de wereld om ons heen

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

Plein Theater 2020 werd mede mogelijk 
gemaakt door:
Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost

Fonds Podiumkunsten SKIP 

Vrije Vloer en Swart Gat/Gouden Eeuw 
2020 werden mede mogelijk gemaakt 
door:
Fonds Cultuurparticipatie

VSB-Fonds 

Mondriaan Fonds

Fonds voor Oost

Nieuwe Noten Amsterdam 2020 wordt 
mede mogelijk gemaakt door:
Prins Bernhard Cultuurfonds

Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst

Stichting Gaudeamus

Jeugdprogramma 2020 werd mede moge-
lijk gemaakt door:
Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst 

AMVJ Fonds

Plein Theater (Stichting PodiumPartners) 

heeft een ANBI-Status



Plein Theater
Sajetplein 39 
1091 DB Amsterdam, NL

www.plein-theater.nl 
info@plein-theater.nl
+312 0 665 45 68


