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Voorwoord van de directeur
Ons theater staat voor podium van de wereld om ons heen met
een eigenzinnig en divers programma voor iedereen. We hebben
een open karakter dat het middelpunt van een gemeenschap
vormt. Daarom is de naam Oostblok, die ons pand vier jaar
gebruikte, in maart 2019 weer de naam Plein Theater teruggegeven
met een daarbij behorende vormgeving en huisstijl.
We hebben in 2019 de eerste stappen gezet om draagvlak te
vinden om het Muiderpoorttheater om te zetten naar Theaterbroedplaats Dapper. Ons gebouw aan het Sajetplein is verder
opgeknapt en schoongemaakt. Met ons nieuwe Eetlokaal komen
mensen makkelijker over de drempel van ons theater. We hebben
actief meegewerkt om een Cultuurhuis Oost te ontwikkelen met
andere culturele partners uit Stadsdeel Oost.
Waar we trots op zijn is dat het publiek groeit en onze activiteiten
waardeert en actief deelneemt als co-creator. Diversiteit zit in
onze DNA. In onze visie heeft de maker een centrale rol als aanjager van (maatschappelijke) verandering. We zijn blij met onze
internationale makers en producerende curators zoals Dayna
Morales en Vincent Verburg (dans), Fie Schouten en Aspasia
Noupoulou (nieuwe muziek), Cats Smit (objecttheater) en Toto
Kisaku (theater, Congo). Ze weten zelf hoe het is om buitenstaander te zijn, een minderheid te vertegenwoordigen en wat het kost
om authentiek te blijven opereren.

2019 was voor PodiumPartners een jaar van duurzame verandering. Langzaam veranderen wij van een theater voor met name
jeugdprogrammering naar een productiehuis én podium met een
internationale en kosmopolitische oriëntatie. Wij laten maken en
programmeren samenkomen in hybride programmeringslijnen.
Diverse fondsen gaven gelden om een Meemaakpodium te starten
wat in 2019 resulteerde in een serie workshops, een artist-in-residence-programma en het Vrije Vloer Festival.
Het plein is ons inspiratiebron: een dynamisch ontmoetingspunt,
vrijplaats en plek van maatschappelijke verandering. Ons motto
is ‘Er zijn geen kleine rollen, alleen grote of kleine acteurs. Deze
gouden regel uit het theater past ook bij het Plein Theater omdat
we geloven dat een relatief klein podium een speler van grote
betekenis kan zijn; van invloed kan zijn op het welzijn van
de mensen die als bezoeker van verre of dichtbij komen.
En andersom willen wij mensen invloed geven als bezoeker,
mee-maker, vrijwilliger of theatermaker.
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Wij hebben nog een aantal puzzels op te lossen. Ons kleine team
moet enorm veel werk verrichten. Een zeer groot deel van onze
tijd gaat echter op naar het vinden van projectfinanciering voor
onze programmering en producties. De Sargentini-regeling
loopt af wat de continuïteit van onze techniek in gevaar brengt.
We hebben hard gewerkt aan ons nieuwe ondernemersplan voor
de gemeente Amsterdam en het AFK en hopen dat we in 2021
in aanmerking komen voor vierjarige financiering door een van
deze financiers. De huisvesting van beide podia is aan grote
renovatie toe (veiligheid, speelbaarheid, toegankelijkheid gehandicapten, innovatie theatertechiek vanwege regelgeving Europa
etc.). Tijdens het schrijven van het Jaarverslag barstte bovendien
de Coronacrisis los. Dit alles heeft grote impact op onze organisatie. Wij roepen onze financiers en het Stadsdeel op ons extra
te steunen tijdens dit moeilijke jaar, zodat de potentie die we
hebben in 2021 tot wasdom kan komen als we gehonoreerd
worden bij het Kunstenplan.

Berith Danse,
directeur

Voorwoord van het bestuur
Onze stichting heeft de ANBI-status. 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 2019
in onafhankelijkheid kunnen uitvoeren. Er hebben zich geen
situaties van belangenverstrengeling voorgedaan. We hebben
de Code Fair Practice en Code Governance Cultuur opnieuw
besproken en vastgesteld. De toets voor het indienen van de
aanvraag van de Kunstenplan op het gebied van diversiteit heeft
er toe geleid dat we kunnen constateren dat diversiteit en inclusie
in ons DNA zit. Er zijn met name nog stappen te maken op het
gebied van publiekswerving.

Bert Barten,
voorzitter bestuur
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We bedanken alle vrienden, fondsen en
financiers die ons het afgelopen jaar
steunden.

1. Beleid
1.1 Doelstellingen 2019
In het activiteitenplan 2019 schreven we:’ Ons Theaterhuis werkt
in de aankomende jaren aan een hedendaagse wijze van organiseren en programmeren; we worden een dynamische publieke
ruimte geïnspireerd op de gedachte van een Plein.

Wij hebben voor de komende jaren het
volgende voor ogen:
1.
		
		
		
2.
		
3.
		
4.
		
		
5.
		

Ons theater is met onze werkwijze en diversiteit aan
performances gemaakt door professionals en amateurs een
van de toonaangevende cultuurhuizen in Amsterdam
geworden;
De komende jaren willen nadrukkelijk ook ons gaan
positioneren als productiehuis;
Het gegroeide publiek waardeert onze activiteiten en neemt
actief deel, als o.a. bezoeker en co-creator;
Onze organisatie is verder geprofessionaliseerd en heeft een
groot netwerk van (internationale) samenwerkingsverbanden;
Wij willen op lange termijn met andere partners Cultuurhuis Oost maken.

Voor 2019 formuleerden we als ‘stepping
stone’ naar onze meerjarige doelstellingen de volgende ambities:
		
		
		
		
		

Een meemaakpodium voor bewoners, ondernemers,
buurtinitiatieven;
Een podium voor jeugdprogrammering facilitair aan de
ontwikkeling van de kleinste en meest kwetsbare theatervorm;
Een podium voor volwassen programmering met
(maatschappelijk) experiment/ onderzoekend vormgeven
(lab) en internationale oriëntatie verbonden met de
dynamiek van de wereld.’
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We kunnen constateren dat 2019 voor
onze lange termijn doelstellingen een belangrijke bijdrage heeft gegeven. Op de
drie doelstellingen voor 2019 zijn goede
resultaten zijn gerealiseerd:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Het eerste Meemaakpodium is gerealiseerd en heeft geresulteerd in het eerste Vrije Vloer Festival;
De jeugdprogrammering heeft aan kracht gewonnen door in
te zetten op nieuwe en verdiepende samenwerking met
theatergroepen;
Het podium voor volwassenprogrammering bestaat nu uit
een aantal stevige programmeringslijnen met curators. Er is
een zeer unieke reeks van hedendaagse klassieke muziek,
Nieuwe Noten Amsterdam, gehonoreerd door het AFK, van
start gegaan. Deze reeks trekt een hele nieuwe publieksgroep van liefhebbers van experimentele klassieke muziek.
Danscurator Verburg heeft enorm zijn best gedaan om
toegankelijke hedendaagse dans te programmeren; deze
reeks is weliswaar niet gehonoreerd maar we hebben vanuit
eigen middelen toch een dansserie gebracht. Deze serie
trekt een andere publieksgroep: jong is en uit allerlei landen
afkomstig. Door de Nieuwe Noten en de Dansprogrammiring heeft het Plein Theater een andere positie plek gekregen
in de podiumsector. Je kan dus klein zijn én ook kwalitatief
en toegankelijke programmeren. Hier gaan we in dit verslag
op in.
Mede door het Eetlokaal, dat alle dagen geopend is, blijven
mensen langer hangen, ontmoeten elkaar en komen tot
nieuwe ideeën of verbindingen. Deze rol om te verbinden
vinden we een heel belangrijk. Onverwachte connecties
leiden tot innovatie immers.

1.2 Onze missie,
verwoord in een gedicht
vele wegen leiden naar het plein
waar internationaal en lokaal perspectief samengaan
ruimte is voor experiment
gelijkwaardigheid en inclusiviteit heersen
door (buurt)bewoners (voorstellingen) opgezet worden
burgerschap een moderne betekenis krijgt
moedige makers hun stem laten horen
de culturele gemeenschap veelvormig mag zijn
maatschappelijke verandering begint vanuit artistieke proposities
cultureel ondernemerschap en ontmoeting hand in hand gaan
openheid en geborgenheid samengaan
de tijdgeest voelbaar en zichtbaar is
waar makers ruimte krijgen zoals de openbare ruimte van een plein
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1.3 Onze visie

1.4 Onze impact-waarden

In 2019 hebben we onze artistieke visie opnieuw geformuleerd
en vastgelegd in ons meerjarenplan 2021-2024. Al eerder hebben
we het Plein als ankerpunt gekozen. Een plein is een natuurlijke
plek van en voor iedereen. Een plein weerspiegelt de ziel van een
gemeenschap. Het heeft een dagelijkse dynamiek, met onverwachte en ingeplande activiteiten. We willen onze programmering
niet vangen in het benoemen van disciplines, niveaus of herkomst.
Framing van theaterdisciplines is een denkwijze uit het verleden.

In 2019 hebben wij onze vier waarden herijkt in vijf impactwaarden. Deze vormen de thermometer waarlangs we onze keuzes
maken: voor onze makers, producties en programmering, maar
ook in ons Eetlokaal, in onze samenwerkingsverbanden en in
onze bedrijfsvoering.

Onze beoogde impact is leren open staan voor nieuwe inzichten, ontmoetingen, 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,
transformeren.
We werken met talentvolle curators (diverse samengesteld met
internationale ervaring) die de ruimte krijgen voor het ontwikkelen
van Meemaakpodium, experiment en internationale programma’s.
We willen nadrukkelijk een producerend en samenwerkend
theater zijn. Ons kader vorm het nieuwe ondernemingsplan
2021-2024 en het activiteitenplan 2020.

Proces = Kwaliteit
Het gaat niet alleen om het theaterproduct als resultaat, maar ook
over het proces. Bij kwaliteit hoort dat we inclusief, holistisch,
breed en onderzoekend denke, co-creëren en produceren. Het
ongeziene staat centraal, niet zozeer de ultieme vorm.

Verbindend
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. In onze ontmoetingen en samenwerkingen staan
gelijkwaardigheid, inclusiviteit en wederkerigheid centraal.

Lokaal = mondiaal
We zien mensen als wereldburgers die ‘toevallig’ in Amsterdam
wonen of zijn aanbeland. Om de dynamiek van inzoomen en uitzoomen te dienen, programmeren we internationaal van eigen
bodem en van onze grote wereldbol. En we zoeken naar vormen
waarbij wereldburgers kennis kunnen nemen van ons werk, al dan
niet live of via de online media. Onze internationale makers zien
de wereld als podium.

Onverwacht
Wij programmeren niet alles zelf maar geven nadrukkelijk onze
bezoekers, [buurt] bewoners, makers alle ruimte. En we laten
nadrukkelijk ruimte vrij voor onverwachte activiteiten. We
zoeken onverwachte ruimtes op waar mensen onze producties
of delen ervan ervaren. Ook zijn we nadrukkelijk op zoek naar
nieuwe vormen zoals een experiment, dialoog, wandeling,
repliek, desnoods een voorstelling met robots. En het publiek?
Dat doet mee, staat, zit of vlucht.

Heden = toekomst
Wij willen met onze programma’s de tijdsgeest weerspielen.
Maatschappelijke onderwerpen beschouwen. En bijdragen aan
verandering door in de actualiteit te creëren, thema’s te agenderen
en dialoogavonden te organiseren.
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2. Terugblik op onze programmering
2.1 Inleiding
Onze artistieke visie hebben we in 2019 vertaald in aantal hoofdlijnen voor de programmering, die we bespreken in dit deel.
Van oudsher streven we naar een eigen programmering van +/_
150 voorstellingen. Alle andere activiteiten worden door derden
georganiseerd of zijn onderdeel van ons Meemaakprogramma.
Hierover schrijven we later meer. In 2019 bracht 11.459 bezoekers
naar het Theater met 148 voorstellingen. Omdat we geen voorstellingen op locatie en festivals hebben gebracht, is het bezoekersaantal uitgekomen op het aantal van 2017.

Jaartal

2017

2018

2019

Aantal voorstellingen

169

150

148

Publieksopkomst

11724

14724

11459

met jonge makers en verschillende soorten theaterhuizen in
Amsterdam, Nederland en inmiddels ook Europa. In 2019 maakten
wederom Nilay Ceber en Jelle Zijlstra de voorstelling met
jongeren uit Amsterdam en verdiepten de jongeren zich 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, vormen samen met ander bronmateriaal de basis van de
voorstelling Oorlog in Oost: R.O.O.T.S. Thema was dit jaar ‘wortelen’: verhalen over immigranten en hun kinderen die worstelen
met zich wortelen in een land dat hen op vaak subtiele wijze,
steeds weer uitsluit. Het verhaal van de Joodse gemeenschap die
dacht geworteld te zijn maar bruut werd uitgeroeid- en het verhaal
van de Indische gemeenschap die als een plant werd om gepot
naar de koude Nederlandse grond. Verhalen over wortelen
en aarden, aardverschuivingen en andere rampen. Verhalen over
hoop en over toekomst. Verhalen over mens zijn, toen en nu.
De startlocatie is bij het Slavernijmonument in het Oosterpark.

Fringe

2.2 Jeugdprogrammering
Jeugdprogrammering is een belangrijke pilaar van het Plein
Theater. In 2019 hebben we de jeugdprogrammering verbreed in
disciplines met muziek, theater, dans, mime, poppen- en objecttheater en beeldende kunst performances van deze tijd.
Het jeugdprogramma van 2019 bestond uit 39 voorstellingen,
twee eindpresentaties van de jeugdtheaterlessen, vier films
(in samenwerking met Cinekid), en een Pleinfestival als onderdeel
van de week van de participatie met Cultuur Connectie Oost. De
voorstellingen zijn door onze programmeur uitgekozen op relevante thema’s, diversiteit (in identiteit, stijl en genres), kwaliteit
en functie voor de buurt. Bij de jeugdprogrammering werken
we al sinds jaar en dag samen met Stichting de Rode Loper op
School, inmiddels een van de vijf leden van Cultuurhuis Oost.
We zijn tevreden over de reeks Jeugdprogrammering. Het prettige
van jeugdtheatergezelschappen is dat ze vooroplopen op het
gebied van innovatie in de theaterwereld door het gebruik van
veel vormen van mixed media en de aansluiting op thema’s van
de tijd. Wat we graag zouden willen is dat we soms in een grotere
zaal een A-label voorstelling kunnen programmeren zetten zoals
die van de Toneelmakerij en het Maestheater. Hierover zijn we in
gesprek met o.a. Q-Factory.

Theater na de Dam
Voor de derde keer op rij werkten we samen met de nationale
theaterorganisatie Theater na de Dam. Deze organisatie werkt
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Van 5 tot 15 september 2019 toonde Amsterdam Fringe een
eclectische mix van theater, dans, installaties, Spoken Word en
performances va nieuw en ongetemd talent. Ook in Plein Theater
toonden we voorstellingen van eigenzinnige makers zoals Adele
Hugo door Cinzia Nistico. Cymbeline, totdat het je eigen dochter
is door Marthe van Bronkhorst & Shehab Aamer en Privileged
the musical door P(l)ayhaus.

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 ons Theater. Het lesblok wordt afgesloten
met een eindpresentatie voor ouders en vrienden in de theaterzaal.

2.3 KERSTFESTIVAL
De voorstelling MEIS! (6+) van Boeschoten & Guthman, een
theatraal hoorspel voor iedereen vanaf 6 jaar vormde het middelpunt van het Kerstfestival. De stijl van de voorstelling past bij
onze artistieke visie: een combinatie van acteerspel, het gebruik
van creatieve objecten en andere technische snufjes. Bovendien is
het belangrijk dat het hele gezin mee kan kijken en genieten.
Zeker 70% van de theaterbezoekers deden voor en na de voorstelling mee met de randprogrammering zoals een Creatief Atelier
en Tetra Tinus Robot van Karin Arts & Richard Neef (Restvorm.
nl). Ook was er een enkele keer een DJ in het Eetlokaal en
konden mensen lekker blijven eten en dansen na de voorstelling.
			
Aantal Bereik
						

Gemiddeldebezettingsgraad

Totaal activiteiten jeugd:

47

2114

63%

Kerstvoorstellingen:
Peutervoorstellingen/

13

743

66%

activiteiten:

17

545

60%

Presentaties
jeugdtheaterlessen:

2		

161

81%

Films:

4		

65

20%

Overig (Jeugdtheater
4 t/m 17 jaar)

9		

500

67%

Pleinfestival:

1		

100

naire makers. Ze proberen een ander geluid te laten horen in
de mainstream van het Nederlands theater en festivallandschap.
In 2018 kregen we een SKIP-subsidie toegekend ook voor 2019
bedoeld voor het op kleine schaal of incidenteel programmeren van
voorstellingen en concerten die als doel een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland te bevorderen. In 2019 gaven we
met behulp van Skip en door onze eigen financiële middelen
te investeren het podium aan onder andere Theatergroep De
Gemeenschap, Mirthe Frese, Sheyda Darab, Abdelkader Benali,
Ibrahim Moussa, Jelle Zijlstra & Nilay Ceber, Lleca Teatro
(Nicaragua) & Lebo Mashile (Zuid-Afrika). We proberen een
brede waaier van theatervoorstellingen te programmeren die
aansluiten bij onze visie en impactwaarden. Dat wil zeggen belangrijk voor het huidige theaterveld én een internationaal of
divers geluid laten horen dan het traditionele Nederlands teksttoneel. We zouden heel graag programma ondersteuning krijgen
voor deze programmering zodat we net als met de serie Nieuwe
Noten Amsterdam en de Dansprogrammering, een brede keur van
nieuwe makers in onze zaal kunnen programmeren.
Buitenactiviteiten

2.4 Volwassenprogrammering
2.4.1 Theater
In de huidige exploitatiesubsidie is op dit moment geen bijdrage
voor volwassenenprogramma’s opgenomen. Dit vergt een grote
opgave voor ons theaterteam omdat elders extra middelen gevonden moeten worden. Hierin moeten we wel vaak schipperen
tussen het verschil in inkomsten uit kaartverkoop en de uitkoopsom die vaak hoger ligt dan het aantal stoelen kan opbrengen.
Maar we werken altijd met creatieve oplossingen door o.a. aan
te sluiten bij bestaande Festivals en organisaties zoals Theater na
de Dam, Afrovibes en Roots. Dit zijn festivals die intercultureel
en crossborder programmeren met producties van interdiscipli-
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Er worden regelmatig vanuit het theateractiviteiten georganiseerd op het plein en voor de bewoners van het plein. Wij willen
plein-activiteiten op regelmatige basis laten terugkomen. En hier
actiever ‘programmeren’ met de combinatie van samen eten, ontspanning, straattheater en -muziek. Op deze manier bereiken wij
ook een publiek dat doorgaans niet per se komt voor cultuur of
theater.
Op 9 juni organiseerden we een picknick op het Sajetplein.
Mensen namen zelf hun kleedje en picknickmand mee. Op het
plein stond een springkussen, buitenspellen en een speeltuin. We
verzorgden bovendien een muzikaal programma.
Juist omwonende gezinnen behoren tot deze bezoekersgroep.
Regelmatig gebruiken we ons terras voor kleine optredens met
musici van Stichting de Vrolijkheid of het Roots festival. We hebben de ‘bubbels’ die we bij openingen of festivals gebruiken voor
kleine conversaties tussen publiek en makers. We hebben goede
contacten opgebouwd met het Badhuistheater, onze buren.

2.4.2 Nieuwe Noten Amsterdam
De curators van de serie Nieuwe Noten zijn componist Aspasia
Nasopoulou en basklarinettist Fie Schouten. We presenteren in
de serie Nieuwe Noten ideeën van denkers en componisten; jonge
musici komen aan het ‘woord’; en reeds bekende ensembles met
een (deel)specialisme hedendaagse muziek bieden we een plek.
Alles ten behoeve van ons publiek dat nieuwsgierig is en iets wil
horen wat het eerder nog niet kende in een intieme sfeer, waarbij
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na afloop ruimte is om in gesprek te gaan met de uitvoerenden.
Dit publiek – liefhebbers van avontuurlijke gecomponeerde kamermuziek – geven we de rust van een vast doorlopende serie met een
maandelijkse activiteit. De door ons geprogrammeerde musici
komen deels anders niet aan bod in Amsterdam: zij zijn zelf geen
organisatoren en/of komen van elders. Het geprogrammeerde
repertoire is het nieuwste van het nieuwste, werken die geen
première meer zijn en absoluut een volgende uitvoering verdienen, vallen vaak net buiten de festivalthema’s. Elke maand komen
zowel bekende ensembles alsmede jonge musici aan het woord.
Dit alles in een intieme sfeer, waarbij na afloop ruimte is om in
gesprek te gaan met de uitvoerenden. Bij elk concert was er een
speciale gast die een actueel thema aansnijdt en de musici en het
publiek betrekt. Uniek aan de concertserie is dat zowel Fie als
Aspasia goed opletten wat er gaande is in de nieuwe muziek. Zij
zijn immers zelf musicus en componist en hebben een groot (inter)nationaal muzieknetwerk.
Op 1 september ontving Fie Schouten de Award Fairpractices van
Nieuw Geneco, een overkoepelende organisatie voor componisten
en musici. Ze ontving deze prijs mede vanwege haar inzet met
Nieuwe Noten Amsterdam, waarmee ze het gat vult die viel bij
het verdwijnen van de IJsbreker aan de Amstel

2.4.2 Human Encounters Dans
In 2019 wilden we samenwerken met dansmakers die o.a. afkomstig zijn uit Dansmakers Amsterdam, ICK Amsterdam, de jonge
talenten van de ATD en onafhankelijke makers vanuit het netwerk
van onze curator Vincent Verburg Met de verschillende makers
werd gesproken hoe we in de periode oktober t/m december
2019 op basis van recette hun werk konden vertonen, dus zonder
subsidie te spelen. Ondanks de herhaaldelijke afwijzing van het
AFK om het programma te ondersteunen voeren we het wel uit.
Het is voor de dansers beter te dansen dan niet te dansen. Mooi
was te merken dat zij hier graag aan meewerkten. Voor ongeveer
de helft is dit programma een puur experiment, voor de andere
helft weten wij wat wij gaan doen: ‘overal’ nemen wij bewust het
risico dat het publiek geconfronteerd of geraakt wordt door de
totaal verschillende werelden die ze te zien krijgen.
We hebben ontdekt dat dans heel goed in het theater past en
dat er een publiek voor te vinden is. Het is inspirerend om de
dansmakers die uit allerlei landen komen, in ons theater te mogen ontvangen. Hopelijk keert het tij en komt er wel financiële
ondersteuning gegeven voor een eerlijke uitkoopsom.

www.nieuwenoten-amsterdam.nl
https://www.youtube.com/watch?v=TAigLNO9ikw

Human Encounters 2019
21-03-19

2019

		

22-jun

Openingsconcert

			
			
			
			
			
			

Merlijn Twaalfhoven.
Presentatie van ‘Composer’s Treat’ 2019
Masterstudenten Conservatorium van
Amsterdam met trio van Max Knigge
Dudok Quartet, strijkkwartetten van Hartmann,
Keuris

31-05-19

08-sep

Verrassingsconcert 1

14-nov-19

			
			

2 musici + 1 kunstenaar/wetenschapper
van The Turn Club

06-okt
			

Solisten van Ensemble
Modern Frankfurt

			
			

Johannes Schwarz fagot & Sava Stoianov
trompet, spreker Henning Bolte

08-dec

15:00 Keyboards @ Q-Factory

			
			
		

Goska Isphording clavecimbel,
Pauline Post piano, spreker Cornelis de Bondt
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17-10-19
		

Nadia Bekkers
Jort Faber
Danscollectief Serioos
Dorit Weintal
Lois Alexander
Dorit Weintal
Shailesh Bahoran

		

Majid Gadhiri

		

Jurskee Bouterse

		

Yordana Rodrigues

		

Dayna Martinez Morales

		

Jorijn Vriezendorp

		

Tasha Iwaoka

06-dec-19
		

Andreas Hannes
Vincent Verburg

2.4.2 Hardcover Boekenprogramma

2.4.4 Beeldende kunst en cross-overs

In de serie HARDCOVER gingen we naar aanleiding van nieuwe
publicaties van non-fictie boeken, in gesprek met hedendaagse
schrijvers en in debat met het publiek over brandende thema’s!
De interviewer en curator van de serie is Jaap van Straalen van
online tv Parmando in samenwerking met Linnaeus Boekhandel.

In 2019 hielden we een expositie met leerlingen van MK24
Grafisch ontwerp en de tweede expositie was van jonge fotografe
Pascalle van Vliet. Vanaf de zomer 2019 begonnen we met curator
Cynthia Makiese. Haar serie ‘Journey of the Identity’ begon met
de expositie ‘Performance of the Identity’ met fotografie van Nosh
Neneh. De opening was op 22 september 2019 Nancy Makiese &
Marjolijn Rokebrand (muziek), Lise Sore & Janice Wong (kunst/
muziek installatie) en Hee-Seung (performance). De tweede
expositie was ‘Sexual Identity’ met fotografie van Daantje Bons.
De opening op 17 december 2019 was met Nancy Makiese &
Marjolijn Robebrand (muziek) en een korte film van Denise
Bassahan & Thuy Nga Phan.

HARDCOVER

Auteur				 Boek

15-feb-19
Babah Tarrawally		
								

Gevangen in zwart wit
denken

15-mrt-19
Monique Leyenaar		
								

De hoogste tijd (100
aar vrouwenkiesrecht)

18-apr-19

De nieuwe wereldorde

Rob de Wijk			

18-okt-19
Ivo van de Wijdeven		
								
14-nov
Simon(e) van Saarloos

De nieuwe rafelrand
van Europa
Playing monogamy

12-dec-19

Ooit aten wij dieren

Roanne van Voorst		
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3. Vrije Vloerprogramma
We hebbend de ambitie om een Meemaakpodium te worden en
hebben dat in 2019 weten neer te met subsidie van het AFK, VSBfonds en Fonds Cultuurparticipatie. Ons Meemaakpodium gaat
uit van de visie dat theater een kunstvorm is die beleefd wordt
‘met elkaar’. Kan aanzetten tot actie of ruimte biedt voor introspectie. Een democratische tool die dienend is aan het proces van
ontwikkeling en verbeelding van de tijdsgeest. Ons Meemaakpodium is hartelijk, dynamisch en transformerend en tegelijk
beschut. Een dynamische publieke ruimte geïnspireerd op de
gedachte van een Plein. We worden geen multicultureel theater
dat separaat is aan de ‘erkende (elitaire) podia’. We groeien door
naar een op zichzelf staand idioom van lokale internationale
performances. Toegankelijk en herkenbaar voor de participant.
En maken met de deelnemers maken theaterpresentaties, performances, tentoonstellingen en bewegingssequenties. We hebben
ons sterk gericht op een grote diversiteit aan mensen uit onze
directe omgeving: intergenerationeel, met achterstand op de
arbeidsmarkt, onervaren theaterbezoeker, recidivist, analfabeet,
hoogopgeleid, rijk of in de schulden, jong of oud. Voor participatie
is ons; gastvrij, hartelijk en open staan. Te allen tijde inclusief
denken
We zijn er trots op dat 44 mensen deelnamen aan de workshops
en 2163 mensen het Vrije Vloer Festival bezochten.

Publieke toegankelijke activiteiten

Geplanned

Uitgevoerd

Bijeenkomsten werving			

2		

2

No mansland					

4		

4

Presentaties AiR					

4		

10

Individueel sessies AiR			

0		

24

Festivaldagen					

9		

9

Workshops schrijven/ maken.			

20		

20

Exposities Eetlokaal				

0		

2

Gezamelijk eten 				

4		

9

Totaal publieke voorstellingen 		

37		

33

Extra publieke presentaties			

0		

5

Fysieke bezoekers 				

3700		

2163

De gekozen makers waren Edit Kaldor, Gita Hacham en Vincent
Verburg. De gekozen Artist in Resident was Dayna Martinez
Morales. Het Plein Theater wilde met dit traject mensen bijeenbrengen en laten ervaren, zien en beleven dat er een brug te slaan
is tussen vervreemding en verbinding. Het gekozen thema sloot
aan bij de toenemende polarisatie in de samenleving, de kloof
tussen ‘bubbles’ waarin mensen in kleine groepen langs elkaar
heen leven.
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Artist-in-residence
Zomer 2019 hielden we onze tweede artist-in-resident. Het fijne
van de residentie was dat we op een artistieke manier de buurt
konden verkennen. Hiermee doelen we op de Pop-uppresentaties in het Weesperplein van Dayna Morales. We deden goede
ervaring op met met het GVB. De residentie van Dayna creëerde
ook een andere vibe in ons huis doordat ze het proces durfde
over te nemen en goede werksessies creëerde. Ze creëerde een
groep deelnemers die verder met haar willen werken. Met al het
werk dat Dayna uitzette en ontwikkelde, was ze sociaal verbindend. De komst van Framerframed naar Stadsdeel Oost leidde
tot samenwerking: Dayna presenteerde bij het afscheid in Amsterdam Noord en na de voltooiing van haar residentie, op de
museumnacht van 2 november al daar. De samenwerking zal een
vervolg krijgen in ons vierjaren plan en in Cultuurhuis Oost.
https://www.youtube.com/watch?v=Nk_dcr3x7u8

Workshops
Het werven van de deelnemers voor de Meemaaktrajecten werd
op onorthodoxe wijze gedaan in combinatie met onze nieuwe
pr-uitingen vanwege onze nieuwe naam. We gingen de straat op,
we verspreiden onze flyers alleen nog in stadsdeel Oost en maakten ook een postercampagne A0 in de binnenstad. Met het programma, de nieuwe marketing en de nieuwe deelnemers kwamen
er andere nieuwe bezoekers naar het theater. Interessant was te
zien dat de Meemakers hun eigen publiek met zich meebrachten.
.
Vincent Verburg investeerde veel van zijn tijd in het opgang
brengen van de No-man’s-Land-avonden met een aantal experimenten die hij draaide in 2018 en begin 2019 (Impulse). Samen
met Dayna wist hij keer op keer veel naar het Plein Theater te
krijgen die om verschillende redenen naar de avonden toekwamen. Hetzij professionele dansers uit hele verschillende gebieden, hetzij leerlingen van de Dansacademie en hun docenten,
hetzij internationale reizigers uit andere projecten of samenwerkingen of bewoners uit de omgeving die de flyer in hun
buurtcafé hadden zien liggen. De manier waarop ze opereren past
bij de nieuwe dynamische visie van ons Theater.
Wat Edit Kaldor betreft was het bijzonder dat ze op de DAS
Academie haar onderzoek presenteerde in een professioneel
veld. De vertaling ervan zijn de workshops en voorstellingen
in het Plein Theater. De uitwerking van de presentaties van de
deelnemers werd uitgevoerd op allerlei verschillende plekken in
ons gebouw. Hiermee werd een volledige integratie bereikt van
de theaterzaal met het Eetlokaal en andere ruimten.
Van de schrijversgroep onder leiding van Gita Hacham was het bijzonder dat er gedichten werden geschreven over het Oosterpark
op een moment dat het park onder vuur lag vanwege vermeende

vervuilde grond die er lag. De reflectie op het nabijgelegen park
gaf een andere dimensie aan de integratie van de publieke ruimte
uit de omgeving met onze theaterzaal.
In de workshoptrajecten was het gemis aan extra lesruimten
groot. Hiervoor moesten we in de omgeving ruimtes afhuren.
Hoewel het idee om samen te werken met MK24 goed was, werd
het meer een zakelijke transactie dan een inhoudelijke samenwerking. Hetzelfde gold voor de samenwerking met Q-factory.

Vrije Vloer Festival
Het lukte goed om een eerste festival neer te zetten waarin we
verschillende facetten van onze denkwijze bij elkaar brachten:
een mengeling van professionele en non-professionele mensen in
de programmering en het meemaken. We betrokken deelnemers
en buurtbewoners bij gezamenlijk eten rondom de voorstellingen. Er ontstonden over en weer mooie samenwerkingen zoals
Gita die meedeed in de programmering van de Nieuwe Noten
van Fie Schouten. Voor ons was een dergelijk festival met een
artistieke doelstelling en ontwikkeldoelstelling de eerste keer in
deze vorm. Deelnemers van de verschillende trajecten mengden
te weinig met elkaar en veroorzaakten niet de groei in bezoekers
die we voor ogen hadden.
Hoewel we in Amsterdam Oost alle pers en kanalen wisten te
openen voor de promotie, zijn journalisten van het Parool en
andere Amsterdamse media niet komen kijken ondanks onze
hoge inspanningen die hier op gericht waren.
https://www.youtube.com/watch?v=UNybTsw33EM
https://www.youtube.com/watch?v=wBstqKQa9ig&t=5s
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4. Strategische samenwerkingsverbanden
Cultuurhuis Oost
Wij hebben de ambitie om samen met vier andere partners van
het Cultuurhuis Oost te vormen. Dat zijn Nowhere, de Rode
Loper op School, Q-factory en Framer Framed. Ook willen we
daarin samenwerken met andere culturele spelers om zo van
betekenis te zijn voor mensen in Oost en daarbuiten. Daarvoor
hebben we een traject gevolgd onder leiding van twee externe
begeleiders wat geresulteerd heeft in een inhoudelijke visie en
ambitie.
Daarnaast zijn we actief de OAT (Overleg Amsterdamse Theaters)
en zitten wij bij de initiatiefgroep Cultuur Connectie Oost (met
Meevaart, NedPho, De Gasten & Studio K) aan tafel.

Andere partners
•
		
		

We werken sinds 2019 samen met de Academie van Theater
en Dans waarin 3e jaars studenten een half jaar lang vanuit
ons huis voorstellingen maken in lijn met onze nieuwe visie.

•
		

(Oud)leerlingen van het Amsterdams Conservatorium
treden op in de muziekreeks Nieuwe Noten.

•
		
		

(Oud)leerlingen van de Dansacademie Amsterdam jammen
in het drie maandelijkse No-man’s-land van het Vrije Vloer
programma.

•
		
		

Eindstudenten van de Frank Sanders Academie treden op en
worden daarna ook geprogrammeerd in ons Eetlokaal voor
cabaret en diners.

•

In september deden we mee aan het Amsterdamse Fringe
Festival voor makers die de stap naar de theaterzalen maken.

•
		
		
		
		

Al lang is ons theater verbonden SRLOS (samenwerking
schoolvoorstellingen) en Theater na de Dam24 uur Oost
(Amsterdam Marketing). In de jeugdprogrammering werken
wij samen met de andere Amsterdamse jeugdtheaters en
impresariaten (Buro vanaf 2 en Stipproducties). Wij hebben
een vaste samenwerking met ROC PACT.

•
		
		
		
		
		

Producenten, makers en theatergroepen met wie wij
een vaste relatie hebben zijn Right About Now Inc,
Theatergroep DEGASTEN, Theatergroep De Gemeenschap,
Poetry Circle Nowhere en Theatergroep Wie Walvis
(jaarlijks kers festival, in 2019 werd vanwege omstan
digheden moetsen we kiezen voor een andere productie).

• Nieuw is de samenwerking met diverse festivals zoals
		Cinekid,
Afrovibes
Festival,
ROOTS
Festival,
		 Grachten Festival, Holland festival. PopArts Festival,
		 Bellevue Kleine Zaal en Opera Forward, Amsterdam
		 Storytelling Festival & International Community Arts
		 Festival ICAF). Ook nieuw zijn Solid Ground en Feikes Huis.
		
• In ons literatuurprogramma werken wij samen met
		 boekhandelaar/online tv Paramando Jaap van Stralen en
		 Linneaus Boekhandel.
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5. Organisatie
Naamsverandering
Het wijzigen van onze naam was een bewust keuze. Niet alleen
voor het werven van meer publiek maar ook om een andere
cultuur intern neer te zetten. Vanaf het moment dat we de
originele naam Plein Theater op de gevel hebben gezet, begon
er een nieuwe start waarin meer dynamiek, meer positieve
roering en participatie in ons theaterhuis plaatsvond. Bij de
lancering kwam Wethouder Touria Meliani langs. We openden
met een brandweerauto die de gevel besproeide, en gaven een
gratis voorstelling van Tg De Gasten voor de buurtbewoners.
De feedback op de naamsverandering was overwegend positief.
Zowel van de bewoners op ons plein als van bewoners uit Amsterdam Oost en de bezoekers van elders (toeristen, Amsterdammers,
en van buiten de stad!).
Tegelijkertijd zijn we een veranderproces gestart om onze
impactwaarden te verankeren in onze wijze van werken. We
profiteerden we van de twee trainingsbijeenkomsten van het
Fonds Cultuurparticipatie waar andere Meemaakpodia kennis
met elkaar uitwisselden. Onze zakelijk adviseur hielp ons team
na te denken over de kernwaarden en de toepassing ervan in de
praktijk.

Personeelsbeleid
Na de personele krimp van 2017 konden we medio 2019 een
beetje uitbreiden met een 0,6 fte pr-medewerker. Het liefst
trekken we een zakelijk medewerker aan die werkt aan fondsenwerving, marketing, personeels- en vrijwilligersbeleid, commercie
en financiën. Vooralsnog is daar in de huidige exploitatiebegroting geen ruimte voor. Ons team is zeer divers van aard: 35% is
van Niet-Nederlandse afkomst, 20% is gay, 50% vrouw. Voor ons
is diversiteit niet een afvinklijstje maar inherent aan ons DNA en
onze visie: we zijn het gewoon.
Naast de kleine staf werken we met een vaste poel van goede
zelfstandigen die betrokken worden bij de diverse onderdelen
van de organisatie. We stellen de teams samen op basis van
financiering en behoeften van het project of programma. Op die
manier kunnen we tijdelijk groeien of krimpen naar gelang de
behoefte.
We werken inmiddels met diverse curators voor de programmering en met drie makers in het Meemaakpodium: een artistiek
freelanceteam die werkt vanuit maatschappelijke urgentie. Dit
team werkt individueel aan trajecten waardoor hetgeen er speelt
in Amsterdam Oost zichtbaar wordt op het podium, op papier en
in beeldregistratie van de producties. De focus ligt hierbij op het
eigenaarschap geven aan artistieke mensen die invulling geven
aan programma’s in plaats van top down programmeren.
Daarnaast hebben we een poel van vrijwilligers met professionele
werkervaring of levenservaring. We hebben gemerkt dat de
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‘nieuwe vrijwilliger’ eerder een bijdrage wil leveren vanuit een
MVO-perspectief in plaats van de klassieke vrijwilliger die dit toe
vanwege gebrek aan toegang tot de arbeidsmarkt. Ieders betrokkenheid wordt vergroot door meer eigenaarschap te verlenen. En
iedereen input te laten geven vanuit hun werk of levenservaring.

Het Eetlokaal
We willen open en toegankelijk zijn en daarvoor is het Eetlokaal
ons voorportaal. Sinds september wordt ons Eetlokaal gerund
door Omar Alexis Parra Ramirez, van origine uit Colombia, die
het een Latijns-Amerikaanse draai geeft. Bij de lancering werd
het Eetlokaal ook opengesteld als ruimte voor optredens en
exposities. Na voorstellingen blijven mensen om te eten en
drinken. Op de zaterdagavonden zijn we ook begonnen met
‘Dansen op graniet’, waar een mix van mensen op af komt uit het
netwerk van Omar Alexis (tevens reggaeton-artiest) en mensen
uit de buurt. Ook bij vieringen van feestdagen werd er flink
uitgepakt, zo ook tijdens kerst en oud en nieuw. Oud en nieuw
werd uitgebreid gevierd met een salsa dansfeest.
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6. Marketing en publiciteit
Onze gemiddelde zaalbezetting is +/_ 65 a 70 % wat ook onze
doelstelling was.

Overzicht publiek
Jaar		

2016

2017

2018

2019

Voorstellingen

41

169

150

148

Eetlokaal activiteiten

xx

9

22

11724

14724

Bezoekers
6237
				

11459

Om aan te sluiten op de diversiteit van bewoners om ons heen
zijn we breder gaan programmeren. Specifiek richten we ons op
mensen die niet vaak het theater bezoeken: intergenerationeel,
met achterstand op de arbeidsmarkt, onervaren theaterbezoekers, rijk of juist in de schulden, jong en oud. Ons theater staat
letterlijk open voor iedereen. We denken te allen tijde inclusief.
Een stijgende lijn in bezoekers vinden we belangrijk, maar minstens zo belangrijk vinden we dat mensen vaker ons theater en
Eetlokaal bezoeken. Onze community laten we groeien door een
kwalitatieve relatie aan te gaan met mensen uit de buurt, onze
bezoekers, makers en deelnemers van onze projecten. Door
deelname aan de Stadspas en Voedselbank bereiken we nu ook
mensen met een kleine portemonnee. Eind 2019 maakten we een
overeenkomst met bureau Stadspas zodat we ook gecompenseerd
worden voor de reductie die gegeven wordt. Mensen zijn tegenwoordig overprikkeld door de online media, zijn druk en worden
overladen met informatie uit de theatersector. Flyeren en posters
zijn ‘oldschool’. Opvallen is daarom moeilijker geworden.
We proberen daarom creatief te zijn met de budgetten van de
verschillende programma’s. En Omar van het Eetlokaal gaat
eropuit om de toegestane wildplakzuilen te beplakken.

Onlinestrategie
Samen met INTK zette wij in op forse verhoging van de bezoekers
van de website. Op de online media zijn we minder formeel en
statig geworden en prikkelen we mensen met beelden uit de zaal
en van repetities. We nemen het publiek mee in het proces. We
laten mensen aan het woord, met een bevlogen passie voor hun
werk. Daarom hebben we op de website ook een nieuws- en
opiniepagina geopend, waar ruimte is voor makers om over hun
werk te schrijven. We laten graag zien wat de drijfveren achter de
verschillende programma’s, curatoren en makers zijn. Het Plein
Theater bruist. Naast de website gebruiken we ook andere kanalen, zoals Instagram, Youtube, Twitter en LinkedIn en zoeken we
de interactie op. Met onze nieuwe visuele communicatie-uitingen
willen we een breder publiek aanspreken. Ons eigen werk laten
we documenteren door een fotografe en een video artist en dit
zetten we weer in als pr-materiaal.
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Public Relations
Elke maand versturen we een nieuwsbrief én een speciale jeugdnieuwsbrief. Wij verspreiden twee programmaboekjes, een voor
volwassen programmering en een voor jeugdprogrammering.
Deze worden op 250 locaties verspreid, met nadruk op Amsterdam
Oost. Wij laten ons meer campagne-gericht, ook in diverse
talen en met behulp van internationale platforms. Intensiever
richten we ons op de pers die we vaker in ons theater willen
ontvangen als we eigen producties maken en premières geven.
Marjolein van Ruiten, specialist op het gebied van PR voor
(hedendaagse) muziek, verzorgde voor de serie Nieuwe Noten
Amsterdam de pr wat extra publiciteit opleverde.
Voor jongeren hebben we een maandelijkse jeugdnieuwsbrief,
een jeugdpagina op onze website, een viermaandelijkse jeugdfolder en social media (facebook, instagram, twitter, youtube). We
hebben een samenwerking met Kidsproof en Weg met de Kids
en zijn het afgelopen jaar ook een samenwerking aangegaan met
Go-Kids.
Onze programmering wordt opgenomen in Amsterdamse media
als de PS Parool, Uitkrant en Amsterdam Alternative (online en
offline). Daarnaast benutten we tal van media, zoals I-amsterdam,
Oost-Online en Amsterdam Alternative. We hebben goed contact
met diverse agenda’s en kranten uit Oost, zoals de Echo, Dwars
door de Buurt, Oost-Online en Oud-Oost, de Brugkrant en de
Stadsdeelkrant. De Echo is ook sponsor geworden van ons theater.
Via het Jongeren Cultuurfonds konden kinderen uit minderbedeelde gezinnen meedoen aan de theaterlessen. Wij nodigden
jaarlijks de vrouwen en kinderen uit de vluchtelingenopvang
Harriet Tubmanhuis uit voor onze kerstvoorstelling en er zijn
samenwerkingen met CJP en Stadspas.
Door onze diverse samenwerkingsverbanden liften we mee op
bestaande infrastructuren of momenten in de stad, zoals We make
the City, Fringe, Cinekid, Afrobvibes, Roots, 24 uur Oost, NTF
jong, Kunstschooldagen en Theater na de Dam. Ook benutten
we diverse platforms zoals Stadspas, CJP, We Are Public, Samen
is het een Makkie, Voedselbank Cultuur en Podiumcadeaukaart,
om ons bereik te verbreden. Ook de curators, makers en mensen
die verbonden zijn met Plein Theater verspreiden informatie in
hun netwerken.

We zijn blij dat ons werk vruchten afwerpt:
				
31-dec-17		31-dec-18		31-dec-19
Nieuwsbrief
Algemene nieuwsbrief			

2241 inschrijvingen		

284 inschrijvingen*		

1150 inschrijvingen

Jeugdnieuwsbrief			

748 inschrijvingen		

133 inschrijvingen*		

152 inschrijvingen

Facebook			

2383 volgers		

2682 volgers		

3283 volgers

Instagram			

378 volgers		

650 volgers		

850 volgers

Twitter			

403 volgers		

409 volgers		

415 volgers

Social media

Youtube			
-			-			499 views
LinkedIn			
-			-			7 volgers
*Sterke daling in 2018 ten gevolge van nieuwe privacywetgeving

We zijn blij dat ons werk vruchten afwerpt:

		

Online Bezoeken
				

2018			

2019		

7.000
5.250
3.500
1.750
0
		

Jan

Feb

Maa

Apr

Mei

08-03-19
Lancering plein-theater.nl
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Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec
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7. Huisvesting
Stichting Podiumpartners beheert twee theaters, namelijk het
Pleintheater en Muiderpoorttheater.

Plein Theater
klimaat en de zwaardere regenbuien blijkt dat de afvoer op straat
niet altijd de hoeveelheid aankan en daardoor ons theater als
afvoerput gebruikt. De terugkerende lekkages werden eindelijk
verholpen door het verleggen van een lange regenpijp die uitkwam op ons dak achterin het theater. De elektriciteit in het hele
gebouw werd door Stadsgenoot aan een onderzoek blootgesteld
en volgens de eisen van deze tijd getest. Vele kleine lichtpunten,
stopcontacten en lampen moesten beter worden weggewerkt
zodat er minder kans op kortsluiting zou ontstaan. Deze kleine
klussen pakten we op met ons team. Het de bedoeling dat we
overgaan naar energiezuinige lampen en grid. Feitelijk moeten
we stapsgewijs over naar een vernieuwd en dus ook veiliger systeem. Verder hebben we nog steeds heel hard een hedendaagse
invalide lift nodig. De huidige is niet meer veilig voor bezoekende invalide mensen. Hiervoor gaan we in 2020 een aanvraag
doen. In 2020 willen we samen met de gemeente en Stadsgenoot
een huisvestingsplan opstellen om te voldoen aan de eisen van
veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en hartelijkheid.
Gemeente Amsterdam en Stadsdeel Oost helpt ons als zij ons op
tijd informeren over regelingen waarin aanvragen voor verbetering aangevraagd kan worden.
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Muiderpoorttheater
(in de toekomst Broedplaats de Dapper)
In 2016 is besloten het Muiderpoorttheater te verhuren aan een
partner die zelfstandig de ruimte programmeert en een belangrijke
functie aan het innemen is voor de Dapperbuurt. Anticiperend
op een aankomende coalitie voor Cultuurhuis Oost zijn we in
gezamenlijk overleg en in overleg met Stadsdeel Oost getreden
hoe we de ruimte kunnen gebruiken ten behoeve van de buurt
én als broedplaats voor theatermakers. Eind 2019 zijn we gestart
om dit plan uit te gaan werken samen met de gemeente en andere
stakeholders.

8. Van het bestuur
Stichting Podiumpartners heeft een bestuur-directiemodel. Het
bestuur is onbezoldigd. In 2019 heeft de directeur een full-time
vaste aanstelling gekregen. De beloning van de directeur is conform
de Cao Nederlandse Podia. Bestuur. Het bestuur hanteert de
Code Governance cultuur als uitgangspunt voor ons handelen. Hier lichten we toe hoe de principes van de code worden
toegepast.

De organisatie realiseert haar maatschappelijke
doelstelling door culturele waarde te creëren, over te
dragen en/of te bewaren.
De activiteiten in het Pleintheater dragen bij aan de leefbaarheid
van Amsterdam Oost. De organisatie zoekt contact met de buurt
en de bewoners van het sajetplein. De programmering komt tot
stand in afstemming met de makers. Door het vernieuwende
karakter creëert de organisatie culturele waarde. Het archief van
Theatre Embassy wordt door de stichting bewaart en beheert.

Bestuursleden zijn onafhankelijk en handelen integer.
Zij zijn alert op/ vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan transparant en zorgvuldig om met
tegenstrijdige belangen.
De bestuursleden zijn nauw betrokken bij de organisatie en er
is sprake van vriendelijke contacten tussen bestuursleden en
directie. Het bestuur bewaakt echter haar onafhankelijkheid door
open te zijn over hun persoonlijke betrokkenheid en periodiek te
onderzoeken of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling of tegenstrijdige belangen. Dat is tot nu toe niet het geval.

Bestuursleden zijn zich bewust van hun eigen rol en
verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en handelen daarnaar.
Het bestuur wordt goed geïnformeerd door de directeur, fungeert
als haar sparringpartner en hakt waar nodig knopen door. De
rollen van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn verdeeld
over drie bestuursleden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en
dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten
van de organisatie
Het bestuur is zich bewust van het feit dat zij eindverantwoordelijke
is, terwijl anderzijds veel aan de directeur wordt overgelaten.
Overwogen wordt om op termijn het Raad van Toezicht model
in te voeren.
De organisatie is te klein om een medezeggenschapsorgaan in
te stellen; wel heeft de directeur regelmatig overleg met de medewerkers. Ook de bestuursleden hebben zo nu en dan contact
met medewerkers. De voorzitter van het bestuur heeft samen met
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de directeur functioneringsgesprekken met alle medewerkers
gevoerd. Het bestuur adviseert en steunt de directeur in het
gevoerde personeelsbeleid. Medewerkers weten dat zij zich tot het
bestuur kunnen wenden bij eventuele klachten als de directeur
daar te weinig oor voor heeft.
Subsidieaanvragen en plannen worden door de directeur samen
met de zakelijke adviseur geschreven en met in het bestuur besproken. De uitkomsten worden met elkaar gedeeld en gevierd.
Waar nodig ondersteunt het bestuur de directie bij het voeren
van gesprekken met de gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost en
andere externe partijen.

Het bestuur gaat verantwoord om met de mensen en
de middelen van de organisatie.
De organisatie wil graag zijn medewerkers eerlijk belonen, conform de Code Fair Practise. Voor de vaste medewerkers volgen
we de Cao Nederlandse Podia en de Sargentini-regeling. Door
de beperkte financiële middelen is het helaas tot nu toe niet
mogelijk gebleken om een pensioenregeling voor de medewerkers
te financieren. In de toekomst zal hier prioriteit aan gegeven
worden, zodra duidelijk is of wij in aanmerking komen voor een
vierjarige subsidie. We werken veel met medewerkers die geen
dienstverband hebben. We zijn trouw aan goede ZZP-ers en maken
met hen zakelijke afspraken. De ZZP-ers zijn bereid tegen een
lager tarief voor ons te werken, Dat waarderen we!
De begroting en het jaarverslag worden in het bestuur vastgesteld
en de realisatie wordt besproken. Het bestuur bespreekt de
bevindingen van de accountant. Het bestuur bevordert een veilig
werkklimaat.

Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit
en onafhankelijkheid.
In het bestuur is kennis aanwezig van het culturele veld, de
zakelijke aspecten van de organisatie en ondernemerschap. Alle
bestuursleden zijn in staat om het artistiek en zakelijk beleid op
hoofdlijnen te beoordelen. Er is een rooster van aftreden opgesteld. Het bestuur heeft in 2019 besloten dat versterking nodig is
op het gebied van financiële deskundigheid. Per 1 januari 2020
is daarom een nieuw bestuurslid aangetreden die de functie van
penningmeester zal overnemen van de huidige penningmeester.
Het bestuur heeft zijn eigen functioneren eind 2019 geëvalueerd
aan de hand van de zelfevaluatie van het Nationaal Register.

9. Financiële verantwoording
Wij werken met een sluitende begroting en maken gebruik van
een financieringscombinatie van eigen inkomsten en publiekeen private fondsen. De bezetting van de presentaties houden we
op 65- 70 % van de zaal, waarbij we met de kaartverkoop ook met
minima hebben gerekend. In de zaal rekenen we met 80 stoelen
en bij kindervoorstellingen met 94 zitplaatsen. In 2019 indexeerden we de kaartverkoopprijzen vanwege de btw verhoging.
In het afgelopen jaar hebben we ook een aantal zaken veranderd
die van positieve invloed zijn geweest op de exploitatie. In eerste
instantie zijn we van naam en dus ook url gewisseld, vanwege de
privacywetgeving hadden we al veel online contacten verloren en
moesten die toch weer opbouwen.
We zijn gestart met een bredere programmering, met ook dans,
nieuwe muziek, activiteiten in het Eetlokaal en met een eigen productielijn die meer jaren gaat lopen, waardoor we ons theater ook
gebruikten voor eigen repetitietijd. Voor deze programma’s werden we goed ondersteund door VSB, FCP, Stadsdeel Oost, Prins
Bernhard Cultuurfonds en AFK waardoor we iets verder naar de
horizon konden kijken. Af en toe waagden we vrij te programmeren
op recette basis. Voor verhuur en programmering waren vanwege
het Vrije Vloer programma wel minder programmeringsdagen
beschikbaar vanwege de repetities. Alles bij elkaar opgeteld
kwamen we, ondanks de veranderingen of misschien dankzij
de veranderingen, op een publieksopkomst die verhoudingsgewijs gelijk bleef. In 2020 willen we dat het publieksaantal
duidelijk groeit door weer op locatie te produceren in Oost.
Ten tijde van het uitkomen van dit jaarverslag weten we dat de
Coronacrisis deze wens heeft ingehaald.
Van de verzekering en de woningbouwvereniging kregen we na
veel geduld en lobby eindelijk de beoogde schadevergoeding
voor de jarenlange lekkage in het achterste deel van het theater
en konden we verder bouwen aan de verbetering van ons pand
en de ruimten.
Eind 2019 kregen we ook een contract met Burostadspas waarin
de korting die Podiumpartners al sinds jaar en dag geeft ook
gecompenseerd wordt voor de mensen met de blauwe stip.
Ons theater ontving in 2019 gelukkig weer een bijdrage in de
exploitatie van ons huis van € 154.200 van de Gemeente Amsterdam. En een bijdrage van de Sargentini regeling € 49.973. Deze
regeling is verlengd tot eind 2021. 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.
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Overzicht
Het exploitatieresultaat van 2019 is € 3644,-. Hiermee nam het eigen
vermogen van het Plein Theater marginaal toe. De begroting
groeide met € 50.000 mede door programma’s die gehonoreerd
werden.

Arbeidscontracten
Nadat er 1 ½ jaar de buikriem was aangetrokken kon er door al
deze factoren ook meer uitgegeven worden voor personeel. Er
werd in de zomer een extra personeelslid voor de pr aangetrokken
en de directeur en medewerker programmering werden met
hun salaris naar theatercao toegebracht. Maar we konden ook
een grotere schil van freelancers die betrokken raakten bij de
programmering hun honoreringen geven. We behouden onze
wens om een pensioenregeling te implementeren.

Eigen vermogen
Momenteel is er een klein beetje eigen vermogen € 9646,-. Ons
voornemen is om in de aankomende jaren het eigen vermogen
weer op te bouwen met € 5000 á € 10.000 per jaar, tot er een
voor een organisatie als de onze sprake is van een gezond eigen
vermogen.

Bestuur

Vrije vloer programma

Bert Barten			

Voorzitter

Dwight Samson			 Productie & PR

Ivette Forster 			

Penningmeester

Edit Kaldor				 Programmaleider Theatermaken

Els van der Valk		

Secretaris

Werkorganisatie (een klein team met
loyale ZZP-ers)

Jurrien van Rheenen 		 Docent Theatermaken
Kobbe Koopman 			 Stagiaire Theatermaken
Gita Hacham				 Programmaleider Schrijven
Wulan Dumatubun			 Productie schrijven
Vincent Verburg 			 Programmaleider
						 Dans/No-man’s-land
Dayna Martinez Morales		 Artist in Resident 2019

Berith Danse			

Artistiek en zakelijk directeur

Sandra Schloss		

Verhuur en administratie

Ian Joosten			

Pr en Marketing (3 maanden)

Elise Vroonhof			

Programmering en pr

Vrijwilligers: Plein Theater kan niet

Gert Scheper			

Coördinator Techniek

Petyr Veenstra			

bestaan zonder de ijverige inzet van onze

Techniek

Petra Hoogerwerf		

Zakelijk adviseur

tien vrijwilligers zoals Zaal en kassa:

Guilly Koster			

Pr en productie Meemaak

Ivo Schmetz			

Website en Design / 310K

Pablo Alanes				 Fotografie en video

Elina Bogatichtcheva

Omar Alexis Parra Ramirez & team Horeca / Eetlokaal

John Collins

Tonke Huizing			

INTK

Leonne de Jong

Edwin Draaijer

Burozaken

Amber Hopman

KamprhuisBerghuis

Accountants

Nasja Imamovic
Catrinus Keegstra
Stephan Nemchik

Curators

Grace Nijbroek
Marthe Van Eerdt

Vincent Verburg 		

Dans / Human Encounters

Fie Schouten &

Eva van Loon
Heleen Nieboer

Aspasia Nasopoulou

Nieuwe Noten Amsterdam

Igor Bogaert

Cynthia Makiese 		

Beeldende Kunst

Brahim Essaghir

Jaap van Straalen

boekenprogramma Hardcover

Anna Mager
Mahir Cakir
Techniek/ onderhoud:
David Maes
Gertjan Schut
Eric Bakker
Leendert van Velsen
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