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Inleiding en korte terugblik
Dansmakers Amsterdam vervult de functie van productiehuis dans met eigen podium in Amsterdam.
De organisatie ontvangt structurele subsidie van de gemeente Amsterdam a € 399.570 per jaar in het
huidige kunstenplan 2013-2016. Dansmakers ondersteunt getalenteerde choreografen in hun
ontwikkeling, biedt ruimte voor onderzoek, productie- en presentatiemogelijkheden, tournees,
artistieke en productionele begeleiding op maat, netwerk en continuïteit van werk. DMA werkt
vanuit de passie voor de dans en vanuit een verantwoordelijkheid om de dansdiscipline te helpen
ontwikkelen en het dansklimaat in Amsterdam weer verder tot bloei te brengen.
DMA kijkt artistiek inhoudelijk tevreden terug op 2015. Met grote inzet en positief resultaat heeft de
organisatie vele nieuwe makers de kans kunnen bieden om te onderzoeken, meters te maken, te
produceren en te presenteren. DMA is trots op de zeer grote diversiteit aan activiteiten en de vele
producties, presentaties en voorstellingen die gerealiseerd zijn. De artists in residence hebben grote
stappen gezet en zijn lokaal en (inter)nationaal zichtbaar geworden – mede dankzij het grote
netwerk van DMA.
In 2015 is de verbouwing van het huis voltooid, een grote operatie die de faciliteiten van het gebouw
aanzienlijk hebben verbeterd. Oud en nieuw zijn prachtig verenigd in de voormalige Storkfabriek,
waardoor nu studio’s, theaterzaal en faciliteiten volledig ingezet kunnen worden en we deze plek
kunnen delen met makers, dansers en publiek. We zijn er trots op hoe dit ‘project’ met veel aandacht
en toewijding is volbracht door het verbouwingsteam o.l.v. DMA en architect Dirk Zuiderveld van
Studio AI. 11-13 december was het feestelijke (Her)Openingsfestival. Dansmakers stelde haar deuren
open en presenteerde bijzondere voorstellingen van onafhankelijke choreografen, makers werkende
bij partnergezelschappen, jonge internationale prijswinnaars en partners. Deze keer toonde
Dansmakers Amsterdam juist werk van makers die (nog) niet in het eigen huis werken en benadrukte
hiermee de openheid van deze vernieuwde plek voor de dans in Amsterdam. (Zie het uitgebreide
verslag van de verbouwing in de jaarrekening).
Wij hebben met weinig middelen en heel betrokken personeel ontzettend veel bereikt, onze makers
(inter)nationaal zichtbaar gemaakt en grote stappen laten zetten. Vanuit incidentele projectsubsidies
en (inter)nationale netwerken zijn aanzienlijke extra bijdragen aan publieke en private fondsen
geworven. Vele vrijwillige uren zijn ingezet om de resultaten te realiseren, vanuit een gevoel van
urgentie, voor de nieuwe makers, voor het huis en het werk. We hebben vertrouwen in het
voorzichtig weer herstellend kunstklimaat in Nederland en hopen dat door de grote inzet ook
erkenning zal volgen voor de behaalde positieve resultaten zodat we in de toekomst nog een
professionaliseringsslag in de organisatie kunnen maken t.b.v. de dans in Amsterdam. Met de
bezuinigingen die ingingen in 2013 stond DMA voor de keus om of kleinschalig te opereren als
werkplaats/broedplaats of met volle inzet te gaan voor het realiseren van de doelstelling om een
dansproductiehuis voor Amsterdam te behouden. DMA heeft zich binnenste buiten gekeerd om dit
laatste waar te maken vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid voor de dans en het geloof in de
kracht van dans en betekenis daarvan voor Amsterdam. Dit betekent ontwikkelen, produceren en
presenteren. Er zijn vele vruchtbare lokale, nationale en internationale verbindingen en
samenwerkingsverbanden opgezet en versterkt om de betekenis, het draagvlak en de zichtbaarheid
te verhogen. 2015 laat hiervan de vruchten zien.
DMA heeft veel aandacht besteed aan het vergroten van de zichtbaarheid door het verbreden van
het netwerk met partnerorganisaties, theaters en festivals waar de makers hun werk kunnen
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ontwikkelen en presenteren. Er werd een solide en uitgebreid netwerk gesmeed met partners in
stad, land en het buitenland. Door de ontmoeting van verschillende makers uit verschillende huizen,
het organiseren van randprogramma’s rond het werk van de makers en door kennis uit te wisselen
tussen de partners werden inhoudelijke en promotionele doelstellingen succesvol gehaald. Op het
gebied van coaching en dramaturgie zijn nieuwe relaties gestimuleerd ter bevordering van de
artistieke ontwikkeling en kwaliteit van het werk. De connectie met de omgeving en met
maatschappelijke sectoren heeft een bredere basis gekregen, een basis die nu gevoed wordt door
wetenschap, educatie en participatie vanuit verschillende maatschappelijke organisaties.
Het opzetten van het succesvolle Moving Futures festival vanuit een nationaal netwerk is een goed
voorbeeld van een optimale en renderende samenwerking en co-creatie. DMA initieerde dit in 2013
samen met Dansateliers, DansBrabant, Generale Oost en Random Collision. In 2015 werd de eerste
editie van het festival afgesloten en in het najaar begon alweer de tweede editie die doorloopt tot
mei 2016 en in totaal elf steden aandoet. Moving Futures Amsterdam vond plaats van 12-15
november 2015.
Het Moving Forward traject werd opgezet. Een talentvolle net afgestudeerde choreograaf wordt
geselecteerd en krijgt een unieke kans geboden zich na het afstuderen te ontwikkelen en zich
wegwijs te maken in het professionele Nederlandse dansveld. Moving Forward wordt één van de
jaarlijkse coproducties die DMA gaat realiseren. De choreograaf maakt een voorstelling ondersteund
door de kennis en expertise van de Moving Futures partners. Zij bieden de makers in meerdere fases
begeleiding en faciliteiten aan. De uitkomst gaat in première bij DMA Podium tijdens ITS festival. Het
traject is een springplank van opleiding naar het professionele werkveld en versterkt zo de keten.
Stichting Dansgroep Amsterdam is coproducent en committeert zich om dit vier jaar lang mogelijk te
maken vanuit de overgebleven OCW gelden.
DMA werkte in 2015 wederom met een kleine organisatie van in totaal zeven vaste parttime
medewerkers. Daarnaast een deel van het jaar met stagiaires en tijdelijke werknemers die via Dienst
Werk en Inkomen een re-integratie traject doorliepen (2 receptionisten). Zie verder hoofdstuk
Formatie en Taken. Ook is er een pool vrijwilligers en biedt Dansmakers stageplekken op
verschillende werkgebieden (artistiek/inhoudelijk, PR, productie). De meerjarige subsidie van de
Gemeente Amsterdam is toereikend voor de basis van de organisatie, het gebouw, het bieden van
ontwikkelingstrajecten met begeleiding op maat, werkruimte en continuïteit aan de makers. Voor
het realiseren van producties is Dansmakers afhankelijk van extra middelen. De organisatie wordt
middels de extra gegenereerde middelen tijdens producties uitgebreid met freelancers (PR,
productie, dramaturgie, techniek, etc.) die gericht op de projecten op tijdelijke basis werken. In het
prestatieoverzicht wordt zichtbaar dat er veel activiteiten zijn gerealiseerd. De doelstelling om
zichtbaarheid van nieuwe makers te vergroten, zowel lokaal, nationaal als internationaal, en het
publieksbereik te vergroten vergt genoeg volume aan nieuwe projecten, activiteiten en
programma’s. Niet alle projecten van experimentele makers gaan meteen op tournee of trekken veel
publiek. Vernieuwend werk heeft ook risico’s en die moeten genomen worden. Door de verkleining
van de organisatie na de bezuinigingen die begin 2013 ingingen betekent het hoge activiteiten niveau
dat ook de werkdruk hoog is.
Het verwerven van genoeg extra middelen voor de projecten van de makers, festivals, e.a. via
fondsenwerving, acquisitie, nieuwe verdienmodellen en vriendenfondsen is geen sinecure voor de
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kleine bezetting. Toch geven de positieve resultaten die werden behaald ook goede moed – in 2015
werd € 298.812,- aan extra middelen gegenereerd.
Totaal publieke middelen: € 209.548,Totaal uit private middelen: € 89.264,De tussentijdse evaluatie door Kunst en Cultuur en Amsterdamse Kunstraad in juni 2015 was positief.
Alle kwantitatieve prestatieafspraken zijn (ruim) gehaald. Het advies bevat ook enkele concrete
suggesties die wij ter harte zullen nemen. De eindconclusie is bemoedigend: de commissie dans
spreekt daarin vertrouwen uit in de potentie van DMA om zich komende tijd door te ontwikkelen.
PR en communicatie: in 2015 is begonnen aan het vernieuwen van de website. Naar verwachting
wordt dit zomer 2016 afgerond. Nieuw is de introductie in december jl. van de Dansmakers
Podiumkaart waarbij korting wordt gegeven bij voorstellingen op het Dansmakers Podium.
Aantal bezoekers website www.dansmakers.nl 2015: 21.824 sessies, 14.484 gebruikers. 61% hiervan
is onder de 34 jaar. Bezoekcijfers Facebook 2015: 2.968 likes, 565 nieuwe volgers in 2015.

Gerealiseerde activiteiten en doelstellingen
Via samenwerking met lokale, landelijke en internationale partners is de doelstelling bereikt om de
makers zichtbaar te maken, mogelijkheden te bieden voor ontwikkeling, dialoog en reflectie en zo
een flinke impuls te geven aan de ontwikkeling van hun artistieke signatuur.
DMA heeft de eigen makers in 2015 internationaal aanzienlijk op de kaart gezet. Zij speelden in
totaal 44 voorstellingen in buitenlandse theaters en festivals en haalden 4760 bezoekers. Via het
Internationaal bezoekers programma dat Dansmakers organiseerde met steun van Dutch Performing
Arts werden 22 buitenlandse programmeurs via een speciaal georganiseerd programma, deelgenoot
van het Amsterdamse Moving Futures festival gedurende vier dagen. DMA heeft de afgelopen jaren
hoog aanzien verworven in het internationale veld en wordt door buitenlandse partners als eerste
aanspreekpunt gezien in Nederland.
Wij zijn trots dat in 2015 acht projecten door succes in reprise gingen of doorliepen als project vanuit
het jaar ervoor. Ondersteboven en Kleur van Gaia Gonnelli speelden bij elkaar 63 keer, L.O.V.E. en
Juxtapose van Cecilia Moisio 15 voorstellingen, Lostbox en Wie Je Ook Bent van Marie Goeminne
kregen veel speelbeurten: 42, dankzij Moving Futures en de Parade. BOKKO speelde 12 keer
internationaal dankzij het Aerowaves netwerk.
Ook vielen de eigen makers in de prijzen in 2015: AL13FB<3 van Fernando Belfiore werd gekozen als
TOP TWENTY Aerowaves en toerde internationaal. Belfiore ontving ook de Young ArtFund
Amsterdam Award 2015. Gaia Gonnelli werd bekroond met een internationale prijs voor beste
productie voor kinderen ‘100, 1000, 1.000.000 Stories’.
Twee Artists in Residence sloten in 2015 hun traject af. Jochen Stechmann deed dit met de projecten
SELF, een interactieve spel installatie en Working Making Out, een speelse confrontatie tussen twee
mannen vertrekkend vanuit Michel Foucault’s concept van zelf-technologie en Jane Fonda’s workout
systeem Aerobics. Beide projecten hadden meerdere werkfases vanaf 2014. Gaia Gonnelli sloot haar
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Artist in Residency traject af eind 2015. Zij heeft een eigen stichting DadoDans opgezet en bouwt aan
een eigen gezelschap. DMA blijft de komende tijd betrokken bij haar werk als coproducent en biedt
faciliteiten.
In het belang van de ontwikkeling van nieuwe makers heeft Dansmakers zich maximaal ingezet om
de functie van dansproductiehuis met eigen podium bruisend neer te zetten. Inhoudelijk werden
maatschappelijk verbonden thema’s aan de kaak gesteld en werd het discours gestimuleerd door
ontmoetingen, open repetities, nagesprekken, e.a. Hieronder lichten we een aantal hoogtepunten
uit. In de bijlage is een uitgebreide lijst van activiteiten, producties met toelichting en speellijsten
2015.
2016
In 2016 continueren wij de samenwerking met artists in residence Fernando Belfiore, Cecilia Moisio,
Marie Goeminne en Mouna Laroussi. Daarnaast zullen een aantal nieuwe makers als Anne
Suurendonk, Cie. Woest, Antonin Comestaz en Michele Rizzo residenties krijgen waarin ze hun
signatuur verder ontwikkelen onder begeleiding van DMA en extern aangetrokken coaches. Moving
Futures 2015/2016 wordt 1 mei in Breda afgesloten. De volgende editie Moving Futures staat in
2017 gepland. De buitenlandse tourne’s van AL13FB<3, Juxtapose, Lostbox, e.a. gaan in 2016 door.
DMA zal in 2016 voortbouwen op de samenwerkingsverbanden die de afgelopen zijn gestart en
doorwerken aan de realisatie van de in de plannen geformuleerde doelstellingen.

Hoogtepunten en uitgelichte activiteiten
Nieuwe producties Dansmakers Amsterdam
Mum’s the Word – Cecilia Moisio
Een van de hoogtepunten was de productie Mum’s the Word van Cecilia Moisio. Deze voorstelling
gaat over de complexe band die al in de baarmoeder ontstaat, over geheimen en het gedrag tussen
moeder en dochter. Mum’s the Word spreekt over taboes als manipulatie, jaloezie en onderhuidse
rivaliteit. Maar spreekt ook over de intimiteit en de emotionele
erfenis die van generatie op generatie wordt overgedragen, die de
basis vormen voor het gedrag van mensen en hun kijk op het leven.
Cecilia Moisio, Artist in Residence bij Dansmakers Amsterdam,
heeft in 2014 de Prijs van de Nederlandse Dansdagen Maastricht
voor aanstormend talent gewonnen. In 2015 ging haar nieuwste
voorstelling in première tijdens de Nederlandse Dansdagen 2015 te
Maastricht. Een grote rol in deze voorstelling was weggelegd voor
Arnica Elsendoorn. Gedurende de tour ging haar gezondheid echter
sterk achteruit, waardoor diverse voorstellingen uitgesteld
moesten worden. Tot ons groot verdriet is Arnica onlangs
overleden. Hoewel haar rol is vervangen door Sylvia Poorta, is zij
nog steeds in de –hernieuwde- voorstelling aanwezig middels
projecties.
Campagnebeeld Mum's The Word Foto Jamain Brigitha

De Volkskrant – Annette Embrechts 05-10-2015
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De winnares van vorig jaar, Cecilia Moisio, liet tijdens de Dansdagen het resultaat van haar
prijzengeld zien, dat deze herfst op tournee gaat. Mum’s The Word is een schreeuw om moederliefde
en een uiting van dochterobsessie in een manisch gechoreografeerd vrouwenkwartet voor drie
generaties. Obsessief en eenduidig, maar wel eigenzinnig en strak vormgegeven met een knappe
videomontage van barende dames.
De Limburger – Ruud Maas 05-10-2015
‘In de voorstelling wordt hard gelachen, vreselijk gehuild en enorm geschreeuwd. Vier vrouwen tussen
de 18 en 75 jaar tonen dat de relatie tussen een moeder en haar dochter vaak liefdevol is, maar
regelmatig ook licht ontvlambaar kan zijn.’
Mum’s the Word speelde drie keer en haalde 352 bezoekers in 2015. In 2016 gaat de voorstelling
verder op tournee.
Haschoema – Mouna Laroussi
De bi-culturele choreografe Mouna Laroussi ontwikkelde in samenwerking met Dansmakers
Amsterdam haar productie Haschoema. Het Arabische woord haschoema betekent ‘schaam je’ en
wordt gebruikt wanneer iemand zich ongepast gedraagt. De sociale controle binnen de Arabische
gemeenschap en het effect op de vrouwen is hetgeen wat centraal staat in de voorstelling van
Mouna Laroussi. Samen met haar dansers onderzocht ze hoe het lichaam beweegt onder deze
omstandigheden.
Haschoema ging in première in een double bill met Yonder van Jasper van Luijk tijdens het Moving
Futures Festival editie Amsterdam. Bijzonder aan deze première was de aanwezigheid van 120
middelbare scholieren, naast alle genodigden en andere geïnteresseerden, die in de middag
workshops hadden gevolg omtrent de voorstelling. Hoewel de aanwezigheid van zoveel pubers in
een theater altijd spannend is, waren zij geboeid door de voorstelling.

Coproducties
Deus/ex\Machina (korte versie) – Fernando Belfiore (coproductie Dansgroep Amsterdam)
Fernando Belfiore’s DEU$/EX\M4CHIN4 is een speelse reactie op onze obsessieve relatie met onze
extensies. Een sciencefiction ritueel voor de ontmoeting tussen mens en machine. Verschillende
vormen van betrokkenheid met het publiek, het gebruik van de kracht van het lichaam en de kracht
van de machines, het verkennen van de grenzen van theatraliteit. Episch, sci-fi en rituelen worden
ingezet voor een choreografie die het grillige, verwarrende en het fantastische mogelijk maakt. Als de
machines in beweging zijn gezet, wordt het podium een plek voor het onbekende en de
heroverweging van onze fantasie. DEU$/EX\M4CHIN4 is een coproductie van Dansmakers
Amsterdam Dansgroep Amsterdam en wordt ondersteund door Young Artfund Amsterdam, ICK
Amsterdam en WorkSpace Brussels.
Karin van de Wiel, Theaterkrant
‘Het is sterk hoe Belfiore in een kale ruimte met minimale decorstukken, fantasievolle en intrigerende
scènes weet te creëren.’
DEU$/EX\M4CHIN4 speelde 5 keer en had 305 bezoekers in 2015. In 2016 zal Fernando Belfiore de
choreografie verder ontwikkelen tot een avondvullende voorstelling, gevolgd door een tournee.
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Moving Futures Nederland
Moving Futures is een initiatief van Dansmakers Amsterdam, Dansateliers, DansBrabant, Random
Collision en Generale Oost, en is een reizend festival met werk van de nieuwste generatie
dansmakers. Choreografietalent met lef, dat zich uit durft te spreken over hedendaagse kwesties en
raakvlakken zoekt in menselijk gedrag, filosofie en wetenschap. Kwalitatieve stukken die in doubleof triple bills gepresenteerd worden. Naast voorstellingen en performances wordt het festival per
stad omlijst met een uitdagend randprogramma, bestaande uit meet en greets, diners, Cinedans
filmprogramma’s, dansfeestjes, workshops, voor- en nagesprekken.
Na een succesvolle eerste editie in 2014-2015 strijkt het festival dit keer neer in 10 steden verspreid
over het land en een pilot editie in Mainz. Met voorstellingen van onder andere de aan Dansmakers
Amsterdam gelieerde Cecilia Moisio, Mouna Laroussi, Marie Goeminne en Fernando Belfiore, als ook
makers als Jasper van Luijk, Loic Perela, Connor Schumacher en Hilde Elbers. Editie Amsterdam vond
plaats van 12 tot en met 15 november 2015, en bevatte behalve de makers die in Nederland
werkzaam zijn ook twee internationale voorstellingen. Vera Tussing’s The Palm of your Hands, en Guy
Nader & Maria Campos’ Time Takes The Time Time Takes. Tevens was er een internationaal
bezoekersprogramma. 22 internationale programmeurs reisden af naar Amsterdam om de nieuwste
generatie dansmakers te ontdekken. Een groot deel van het randprogramma werd verzorgd door een
collectief studenten Moderne Theaterdans van het AHK, genaamd Cronos. Zij hebben dans in de
openbare ruimte gebracht en het festival zichtbaarder gemaakt voor de bewoners en bezoekers van
Amsterdam.

Anders (festival)
(Her)openingsfestival
Van 11 tot en met 13 december 2015 vond het (her)openingsfestival plaats bij Dansmakers
Amsterdam. Dansmakers presenteerde met trots haar vernieuwde locatie en podium, dat
gerealiseerd was met behulp van de Gemeente Amsterdam en Stadsdeel Noord, en ontworpen door
architect Dirk Zuiderveld – Studio Al. Oud en nieuw zijn prachtig verenigd in de voormalige
Storkfabriek, waardoor we deze plek kunnen delen met makers, dansers en publiek. Dansmakers
stelde haar deuren open en presenteerde bijzondere voorstellingen van onafhankelijke
choreografen, makers werkende bij partnergezelschappen, jonge internationale prijswinnaars en
partners. Deze keer toonde Dansmakers Amsterdam juist werk van makers die (nog) niet in het
Dansmakers huis werken en benadrukte hiermee de openheid van deze vernieuwde plek voor de
dans in Amsterdam.
Vrijdag werd en het festival en het pand officieel geopend door wethouder en locoburgemeester
Kajsa Ollongren en bestuursvoorzitter Dansmakers Amsterdam Erik Akkermans. Het programma van
het hele festival bevatte: Close D van Susanne Marx, Bronsttijd van Alida Dors/Aya, November van
Roser Lopez Espinosa/Aerowaves en Dansateliers, Then, Before, Now, Once More van Antonin
Comestaz, Like 3 Real film van ISH en Cinedans, Idiot-Syncrasy van Igor & Moreno/Aerowaves, Work
in progress van Dereck Cayla/ ICK en Heather Ware/Leine&Roebana, Unreality van Peter Leung/Het
Nationale Ballet, D NO Body CH# ADI van Dario Torterelli/DIVEinD.

Doorlopende Projecten
AL13FB<3 – Fernando Belfiore
Fernando Belfiore’s solo onderzoekt het idee van body-sculpture. Fernando performt/vormt een
ontmoeting van elementen om fysieke ervaringen, lichamelijke condities en het opnieuw vertalen
8
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van emoties tot stand te brengen. Hij leidt zijn publiek door poëtische en futuristische werelden,
terwijl hij de mogelijkheden van transformatie verkent en het lichaam een nieuwe materialiteit
ontvouwt.
Aerowaves is een netwerk van 33 partners uit 17 Europese landen, dat streeft nieuw publiek in
aanraking te laten komen met jonge choreografen en gloednieuwe dans. Elk jaar selecteren de
partners tijdens een intensief weekend 20 veelbelovende choreografen, die gepresenteerd worden
tijdens het Spring Forward Festival -Pilsen april 2016 - en die door de presenterende partners waar
mogelijk worden geprogrammeerd en zichtbaar gemaakt. In 2015 is AL13FB<3 geselecteerd door
Aerowaves, voor de Aerowaves Top Twenty 16.
Olivia Kaiser, Die Rheinpfalz:
“ When the spectator enters the room the performance has already started, as Belfiore moves as in a
trance between the people. […] Belfiore is wild, sometimes fragile, sometimes funny but most of all,
he delivers a brilliant one-man show.”
5 (internationale) voorstellingen, waaronder in Ljubljana – Slovenië, Mannheim Duitsland en
Birmingham Engeland. Daarnaast ook Vondelpark Openluchttheater. In totaal werden met deze
voorstelling 1.331 bezoekers bereikt.

Reprises
Vier producties speelden in reprise: Ondersteboven van Gaia Gonelli, Lostbox van Marie Goeminne,
Juxtapose van Cecilia Moisio en BOKKO van Karel van Laere & Vanja Rukavina.
Gaia Gonelli’s Ondersteboven is een muziek- en dansvoorstelling voor iedereen vanaf 2 jaar, en heeft
28 keer gespeeld voor in totaal 2626 bezoekers.
Lostbox van Marie Goeminne heeft in 2015 een succesvolle
reprise-tour gemaakt. De installatievoorstelling die 15 minuten
duurt, heeft gespeeld op de Parade in Rotterdam, Den Haag,
Utrecht en Amsterdam, heeft hiernaast nog 8 keer gespeeld in
andere contexten, een totaal van 38 dagen gespeeld (waarbij op
de Parade meer dan vijf x per dag) en 4.842 bezoekers gehad in
2015.

Lostbox - Marie Goeminne

BOKKO van Karel van Laere en Vanja Rukavina. Deze coproductie van Dansmakers en PMP werd een
groot succes en speelde ook in 2015 een uitgebreid tournee door heel Europa, nadat zij waren
geselecteerd als Aerowaves priority company. Zo stonden zij op Zurich Tanzt in Zwitserland,
Dansehallerne, Kopenhagen, Dublin Dance Festival, Dublin, Neumunster en Luxemburg. In totaal 12
voorstellingen en 2.427 bezoekers.

Onderzoek & Ontwikkeling
Kernactiviteiten van Dansmakers zijn naast producties en presentaties ook onderzoeksprojecten en
ontwikkelingsgerichte activiteiten. In 2015 zijn er 6 onderzoek residenties gerealiseerd.
SELF – Jochen Stechmann. SELF is een onderzoek naar interactiviteit in performance. In een reeks van
open sessies, heeft Jochen uit de eerste hand ervaring met specifieke interactieve opstellingen
9
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verzameld. Deze sessies hebben geleid tot de interactieve performance installatie SELF, die 15 keer
uitgeprobeerd is bij onder andere Dansmakers Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen en Moving
Futures/SSBA Salon. Tijdens de installatie kunnen toeschouwers performers worden en kunnen zij
visuele projecties in real time controleren door middel van hun eigen bewegingen in de ruimte.
Persoonlijke keuzes van de deelnemers zijn van significante invloed op de algemene verloop van het
spel.
Kokers – Gaia Gonelli. In 2015 is Gaia Gonelli gestart met haar onderzoek voor een nieuwe productie
voor kinderen vanaf 2 jaar, Kokers. De twee dansers creëren diverse voorwerpen, spellen en
mogelijke werelden, door louter hun lichamen en kartonnen kokers te gebruiken. Als afsluiting van
deze eerste onderzoeksfase zijn er open repetities geweest in Studio Ite te Amsterdam West en tryouts op het Twee Turven Hoog festival te Almere. In 2016 zal Gaia de choreografie door ontwikkelen
tot een volledige productie.
I have been here before – Marie Goeminne. Een bewegingsonderzoek met als thema leven en dood.
Zonder sentimentaliteit of zelfmedelijden, zonder ontkenning of verdringing, onderzoekt zij vanuit
een bewegingsaanpak de onlosmakelijke verbinding tussen leven en dood. Marie wil het fenomeen
en het taboe 'dood' in al haar verschijningsvormen grijpbaar en bespreekbaar maken. Met haar
sculpturale en minimalistische bewegingstaal streeft ze ernaar een organische machine te creëren
die de toeschouwer meeneemt in een zich steeds veranderende beeldenreeks. Met drie dansers,
Maaike van de Westeringh, Anne-May de Lijser en Zoe Leduc, componist Alberto Novello en
fotografisch kunstenaar Eva Gjaltema koppelt ze de feilbare wereld aan de onfeilbare. Haar
onderzoek, gestart in 2015, zal doorvloeien in 2016 en uitgroeien tot een volwaardige productie.
Daarnaast waren er 2 onderzoek -residenties door nieuwkomers, WOEST en Dereck Cayla, en een
internationale residentie van Martin Butler. WOEST maakt stukken voor jonge kinderen in de
openbare ruimte, en presenteren de eerste uitkomsten van hun onderzoek op diverse
theaterfestivals in 2016. Dereck Cayla heeft voorafgaand aan zijn work in progress presentatie tijdens
het (Her)openingsfestival ruimte gekregen voor een residentie. Hij kreeg een studio en artistieke
begeleiding aangeboden. Martin Butler (UK) werkte samen met het Italiaanse barok muziek
ensemble L’Aura Rilucente, en heeft bij Dansmakers Amsterdam gewerkt aan de familievoorstelling
Perseus en Andromeda, voor 6 jaar en ouder.

Andere inhoudelijke activiteiten
Op 25 april vond er een open podium plaats. De selectie werd gemaakt door het beoordelen van
inschrijvingen door de artistiek leiding. De 6 geselecteerde makers die uiteindelijk hun werk hebben
laten zien, voor een uitverkochte zaal, waren Eline van Ark, Keren Rosenberg, Djurre Brouwer, Rex
Clemensia, Antonin Comestaz en Hai Wen Hsu. Antonin Comestaz krijgt in 2016, naar aanleiding van
zijn presentatie op het open podium, een onderzoeksresidentie aangeboden.
Daarnaast heeft er ook een Makers Intensive plaats gevonden, van 7 tot 17 mei. Choreografen Clara
Amaral, Marie Goeminne en Loic Perela werden gedurende deze 10 dagen uitgedaagd hun eigen
maakprocessen onder de loep te nemen, op nieuwe manieren materiaal te creëren en feedback te
ontvangen en geven. De Makers Intensive werd geleid door Suzy Blok, met als externe coaches ook
Kristin de Groot, Fernando Belfiore en Charlot van der Meer.
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Er is aandacht besteed aan het opzetten van educatieve activiteiten met middelbare scholen
Montessori Lyceum en Hyperion Lyceum, en er zijn inhoudelijke programma’s geïnitieerd zoals
Sustaining Choreographic Practices over duurzaamheid en continuïteit van werken in Amsterdam.

(Inter)nationale netwerken
2015 was vruchtbaar op het gebied van internationale samenwerking, met name door de netwerken
European DanceHouse Network en Aerowaves. Naast de uitwisseling van makers, residenties van
Cecilia Moisio en Fernando Belfiore, de tournee’s, werden ook medewerkers van de organisatie
uitgenodigd om scholing en ateliers te volgen. Sanne Wichmann ging naar Bassano del Grappa en liep
daar een week met het festival mee. Lisette Brouwer ging naar Lyon en Montemor voor
communicatie ateliers.
DMA is projectleider van een nieuw op te zetten internationaal samenwerkingsproject Shifting
Spaces. Het project heeft als doel nieuwe formats van creatieve processen te ontwikkelen, evenals
innovatieve manieren om werk te presenteren. De partners zijn DMA, La Briquetterie (F), Le
Pacifique (F), le Gymnase (F), La Caldera Les Corts (S), Dance Limerick (IE), Firkin Crane (IE),
Tanztendenz (D) en ZAMEK Culture Centre (P).

Samenwerkingsverbanden
Zoals eerder gezegd zijn er tal van samenwerkingsverbanden opgezet en verstevigd. Om de
belangrijkste te noemen: AHK afdelingen Master of Choreography, Moderne Theaterdans en School
voor Nieuwe Dansontwikkeling, ISH en Cinedans namen beide hun intrek in het pand van DMA en
werken aan hechtere samenwerking. Met HNB en ICK werd samengewerkt op gebied van jonge
makers Peter Leung (HNB), Fernando Belfiore, Derek Cayla en Michele Rizzo. Op gebied van jeugd:
stichting JAM, Frontaal Theaterbureau. Voor educatie en participatie: DATschool, Hyperion en MLA.
DMA is partner in de 3 Package Deal samen met Frascati, Don´t Hit Mamma en de Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten. Verder neemt DMA deel aan de Tafel van Talentontwikkeling, de
Cultuurtafel Noord en het DaTho overleg. Suzy Blok is eind 2015 benoemd als vertegenwoordiger van
de ACI.

Toelichting op de staat van baten en lasten en de balans, de financiële positie
van de instelling en de analyse ten opzichte van de begroting
Belangrijke ontwikkelingen
Kernopdracht van Dansmakers is het ontwikkelen, produceren, presenteren en promoten van jonge
choreografische talenten. 2015 was een zeer succesvol jaar in het genereren van externe middelen
voor het werk van die choreografische talenten, € 298.812 tegen € 140.308 in 2014. Maar wellicht
nog belangrijker was de substantiële groei in de directe inkomsten voortkomende uit die projecten:
€ 213.934 in 2015 tegenover € 115.109 in 2014. Hierbij waren de totale directe publieksinkomsten
€ 135.527 in 2015 tegenover € 72.141 in 2014.
In totaal bereikten wij 26.722 bezoekers (28.437 in 2014). Weliswaar hebben we minder publiek
bereikt in 2015, de verhouding publieksinkomsten per bezoeker is evenwel substantieel fors
gestegen: € 5,08 in 2015 tegenover € 2,54 in 2014. Hierbij moet steeds bedacht worden dat het hier
gaat om werk van jonge, onbekende choreografen en dat in de cijfers ook diverse onderzoek
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presentaties zijn meegenomen waarvoor uiteraard een lage of zelfs geen entreeprijs werd geheven.
Voor de gerealiseerde cijfers waren de projecten Moving Futures Nederland, Moving Futures
Amsterdam, BOKKO, Kleur en Ondersteboven grotendeels verantwoordelijk.
Verheugend is ook de groei van gespeelde voorstellingen in het buitenland : 44 in 2015 tegenover 27
in 2014 met een opbrengst van € 48.118 in 2015 tegenover € 19.371 in 2014. De projecten BOKKO,
Kleur, AL13FB<3, Ondersteboven, L.O.V.E. en Juxtapose droegen in belangrijke mate bij aan deze
prestaties.

Organisatie
Net als in 2014 werden deze resultaten gerealiseerd door een zeer klein en compact vast team van
4,1 Fte in totaal. Waar mogelijk werd op projectbasis extra productiekracht ingehuurd. Dankzij het
verbouwbudget kon voor het hele kalenderjaar een huismeester, Rene Commandeur, worden
aangenomen die in 2014 vanuit DWI bij Dansmakers was gestationeerd. Commandeur speelde een
belangrijke rol in de verbouwingen. Helaas moesten we in januari 2016 afscheid van hem nemen
omdat de organisatie geen middelen heeft om het dienstverband te continueren.
Via DWI kregen we een aantal maanden via de leerstage regeling een tweetal medewerkers die
receptiediensten konden verrichten, maar ook van hen moesten we in het najaar afscheid nemen. De
receptietaken worden sindsdien verdeeld over het kleine kernteam.
Ons Hoofd productie, Maaike Res, vertrok in juni voor twee jaar naar Australië, en wordt sindsdien
vervangen door zzp’er Lisa Donia.

Huisvesting – verbouwingen: samenvatting
In 2015 werd de langverwachte verbouwing van onze faciliteit in Amsterdam Noord op het oude
fabrieksterrein van Stork, voltooid. Na een ingrijpende voorbereidende fase in zomer 2014 waarbij
alle inboedel tijdelijk op het binnenplein gestald werd om de verzakte vloer te herstellen op kosten
van eigenaar Eigen Haard, werd in 2 fasen de verbouw plannen gerealiseerd.
In februari en maart 2015 werd eerst een scheidingswand tussen zaal en horeca-deel aangebracht en
daarbij een geluidswerende wegvouwbare / mobiele wand geïnstalleerd. Tevens werd er een
verdiepingsvloer aangebracht waarop later het PR en Productiekantoor en de administratie gevestigd
zouden worden.
Tevens werden er in de lange Arcade langs het water van het Motorkanaal met zicht op het IJ en op
het Muziekgebouw en Passagiersterminal, glazen wanden in staal gevat met grote openslaande
deuren en vanuit deze Arcade een tweetal glazen deuren naar de theaterzaal.
In zomer 2015 doorlopend naar oktober 2015, werd de luchtbehandelingsinstallatie in zaal, foyer,
kleedkamers en kantoren geplaatst. De toiletten, keuken, kleedkamers werden gerealiseerd en
kantoren plus een pantry op de nieuwe 1e verdieping.
Al deze verbouwingen tezamen hebben een geoptimaliseerd, efficiënt functionerend gebouw
opgeleverd dat zowel de artistieke inhoudelijke ambities van Dansmakers kan waarmaken als ook de
commerciële targets rond verhuringen. Maar er blijven nog altijd wensen over die met het door de
stad ter beschikking gestelde middelen niet konden worden gerealiseerd, aangezien die middelen
door politieke besluitvorming waren gelimiteerd. Zo zou aanvullende geluidsisolering van met name
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het dak zowel de programmatische invulling van de zaal kunnen verruimen alsook de
duurzaamheidsambities en energiebesparende uitkomst daarvan kunnen faciliteren.

Baten en lasten
Zoals boven aangegeven zijn met name de directe inkomsten fors gestegen ook als gevolg van de
doorberekeningen vanuit de projecten die zijn gegenereerd.
De indirecte opbrengsten zijn gestegen van €92.209 in 2014 naar €101.656 in 2015. De horecaopbrengsten zijn hierin meer dan verdubbeld ten opzichte van 2014, waarbij moet worden
opgemerkt dat wij de horecafaciliteit vooralsnog ook echt als publieksfaciliteit kenmerken en niet als
een belangrijke inkomstenbron. Verdere professionalisering van de horeca vereist ook eerst nog
diepere investeringen in de faciliteit zelf en in de acquisitiecapaciteit voor meer commercieel getinte
evenementen.
De opbrengst vanuit de verhuring was conform de verwachting en gestelde target: € 71.022,-, dat is
wat lager dan in 2014 ( € 75.386) vanwege het feit dat de Theaterzaal 4 maanden niet beschikbaar
was vanwege de verbouwingen. De totale verhuuropbrengsten waren toch maar “slechts” €4.364
lager dan vorig jaar. Voor 2016 is de target een stuk hoger omdat de faciliteit dan geheel up en
running is.
Aan de lastenkant zijn de vaste huisvestingslasten gestegen ten opzichte van 2014 omdat de stichting
per 1 augustus 2015 met Eigen Haard een aanvullend huurcontract sloot voor de 1e etage van
Gedempt Hamerkanaal 205. Dit maakt het mogelijk om deze ruimtes door te verhuren aan het
CINEDANS Festival en dansgroep ISH. Per 1 november is CINEDANS ingetrokken en ISH per 1
december 2015. Studio Stork wordt samen met de DAT-school en ISH gebruikt. De hogere huurlasten
worden grotendeels gecompenseerd door de huuropbrengsten.
Gerealiseerde percentage eigen inkomsten
Het eindresultaat is positief: €33.439. Dit resultaat kunnen we integraal toevoegen aan het eigen
vermogen, waardoor deze toeneemt van € 44.539 naar € 77.978. Een belangrijke doelstelling voor dit
boekjaar welke in de jaarrekening van 2014 werd gesteld, nl. financieel herstel, bestendiging en
consolidatie van dat herstel, is hiermee bereikt. Het eigen inkomstenpercentage is gegroeid van
34,42% naar 40,02%.

Vooruitblik begroting 2016
De werkbegroting 2016 is gebaseerd op de meerjarige begroting zoals ingediend bij DMO in
december 2012, met een bijstelling begin 2014, maar kent vanwege alle ontwikkelingen de
afgelopen jaren uiteraard een aantal wijzigingen.
Ten opzichte van 2015 blijven de personele beheerlasten vrijwel gelijk : ca. € 148.000. De materiele
beheerlasten zullen licht stijgen vanwege hogere te verwachten schoonmaakkosten nu er 80 m2 is
toegevoegd aan de ruimten in Gedempt Hamerkanaal 205 en er een nieuw contract is voor Gedempt
Hamerkanaal 205A. Een deel van die meerkosten wordt doorberekend aan de nieuwe huurders ISH
en CINEDANS en aan de DAT-school.
De algemene bedrijfslasten kunnen in 2016 weer gaan fluctueren als gevolg van in het jaar
gegenereerde en gerealiseerde projecten. Uiteraard zullen als gevolg van ons succes om projecten te
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genereren ook de uiteindelijke activiteitenlasten sterk kunnen fluctueren. Maar aangezien we in
2016 minder grote projecten in de planning hebben zullen de doorberekeningen lager uitvallen en
zijn nu begroot op ca. € 37.400.
De publieksinkomsten zullen waarschijnlijk ook wat lager uitvallen vanwege het ontbreken van een
nieuwe editie van Moving Futures (deze gaat naar 2017).
De indirecte inkomsten zullen ten aanzien van de verhuurinkomsten naar alle verwachting sterk
stijgen nu we de verbouwde theaterzaal het hele jaar door verhuurbaar hebben : de target incl. de
vaste verhuringen aan ISH en CINEDANS en DAT-school, ligt nu op ruim € 107.000.
De totale lasten voor 2016 schatten we op €620.000 en de baten op € 642.000. Verrekenen we
daarmee de risicoreservering (bijzondere baten en lasten) van - € 10.000 en het geheel aan
afschrijvingen van - € 15.000, dan verwachten we een klein negatief saldo van ca. -€ 2.455.

Samenstelling organisatie, directie en het bestuur en toepassing Governance
Code Cultuur
Formatie en taken
DIRECTIE:
Suzy Blok (0,8 fte) – algehele leiding en artistieke leiding – visieontwikkeling, scouting, coaching,
netwerking, externe betrekkingen, fondswerving, programmaontwikkeling
ZAKELIJKE LEIDING:
Ger Jager (0,7 fte) – financiële leiding & control, personeel, huisvesting, horeca, fondswerving,
acquisitie
PRODUCTIE:
Maaike Res (tot 30 juli)– coördinatie, planning, verhuur, project financial control (0,5 Fte) / Lisa Donia
(vanaf 1 september) (0,8 fte)
Sanne Wichman – productie studioprojecten (0,5 Fte/vanaf september 0,8 fte)
PR-PUBLICITEIT:
Lisette Brouwer (0,7 Fte/vanaf september 0,8 fte) – algehele PR, coördinatie project PR
TECHNIEK:
Raoul Baeten (0,4 fte) – Coördinatie, uitvoering & onderhoud techniek
ADMINISTRATIE:
Esther Boateng (0,45 fte) – Boekhouding, kasverkeer, jaar- en kwartaaloverzichten)
Loonadministratie
Frans van Oosterbosch (extern op factuurbasis)

:

Via DWI:
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SECRETARIAAT/RECEPTIE:
Wilma Egbers (0,4 Fte – DWI) jan-maart 2014 Fatma Beumans per 1 juni-28 oktober – ontvangst,
telefoon, lichte secretariële werkzaamheden, boodschappen, post
Aantal medewerkers in dienst 2015;
Activiteiten: 4 medewerkers, PR 1x, productie 2x, techniek 1x
Beheer: 3 medewerkers, zakelijke Leiding 1x, directeur 1x, administratie 1x
Internship programma – training, job coaching & professionalisering.
Dansmakers heeft partnerships met opleidingsinstellingen zoals de Universiteit van Utrecht en
Universiteit van Amsterdam (theater- en danswetenschappen, Algemene Culturele Wetenschappen,
e.a.); Theaterschool, AHK. Jannita Jáuregui heeft stage gelopen vanaf 5 januari tot 15 mei en Charlot
van der Meer van de Master Theaterwetenschappen vanaf 1 april tot 1 juli. Charlot werd na haar
afstuderen artistiek assistent (freelance) vanaf 24 augustus 2015. Jannita werkte op projectbasis voor
een aantal projecten als productieassistent aansluitend op haar stage.

Bestuur en directie
Bestuur:
Voorzitter:
Penningmeester:
Leden:

Erik Akkermans (geb. 1949) adviseur en interim-manager, WevragenErik.nl
Roger Dayala (geb. 1974) Vermogensadviseur, bij Insinger de Beaufort bv
Jarrod Francisco (geb. 1971) artistiek leider Like Minds
Liesbeth Bijvoet (geb. 1963), zakelijk directeur Joods Historisch Museum

Directie:
Artistiek & algemeen directeur:
Zakelijk leider:

Suzy Blok
Ger Jager

Cultural Governance
Vorm: Bestuur-model
Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar bijeen met de directie. Het bestuur voert jaarlijks
functioneringsgesprekken met de directieleden. De directie rapporteert regelmatig aan bestuur
betreffende artistieke, financiële en organisatorische zaken. Het bestuur is eindverantwoordelijk
voor het beleid en houdt de directie verantwoordelijk voor de implementatie van dat beleid.
Bestuurders zijn benoemd voor 3 jaar en kunnen één keer herbenoemd worden.
Bestuur volgt de principes van de Governance Code Cultuur als instrument voor goed bestuur en
vertaalt de 9 principes van de Code naar de praktijk.
Het bestuur is onbezoldigd .

Vrijkaarten beleid
Vrijkaarten voor recensenten, subsidiegevers, commissieleden Kunstraad, FPK, AFK, private fondsen,
adviseurs, programmeurs, mecenassen & sponsoren, direct betrokkenen en bestuursleden.
Vrijkaart: 1 persoonsgebonden.
Direct betrokkenen (incl. makers en spelers): 2 vrijkaarten per voorstellingsreeks.
Artists in residence krijgen een makerspas die gratis toegang geeft tot alle (studio)presentaties in
eigen podium.
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Toelichting op de specifieke aandachtspunten uit het advies van de
Amsterdamse Kunstraad
Er is hard gewerkt aan de zakelijke aspecten van de organisatie mede door de reorganisatie van de
directie in 2013 en een strakker zakelijk control methode. Er is een impuls gegeven aan de artistieke
kwaliteit en de ontwikkel kwaliteit. Dit in samenwerking met de gekozen partners. Dansmakers
Amsterdam heeft het werk van de nieuwe makers zichtbaar gemaakt, zowel in eigen stad als ook
nationaal en internationaal.
Dansmakers Podium werd met name ingevuld door de eigen makers. De zaal was in totaal 154 dagen
bezet waarvan 91 dagen voor eigen activiteiten of van samenwerkingspartners voor montage,
voorstellingen en andere inhoudelijke activiteiten. 63 dagen voor verhuuractiviteiten. De behaalde
publieksaantallen zijn weer hoog boven de verwachting en ook de publieksinkomsten tonen een
stijgende lijn. Er is een betere balans tussen het aantal gespeelde voorstellingen en de gegenereerde
publieksinkomsten. Gratis toegankelijke activiteiten zoals buitenoptredens en open studio
presentaties voegen niet toe aan de publieksinkomsten maar zijn van groot belang voor de
zichtbaarheid van de nieuwe generatie dansmakers, voor het genereren van interesse bij een nieuw
publiek en in het geval van open studio ook voor het kunnen toetsen van work-in-progress bij het
publiek en andere professionals en vergroot ook de binding tussen makers en publiek. In het
prestatieoverzicht is ervoor gekozen om de gratis buitenoptredens zoals Flashmobs en Guerilla’s
tijdens Moving Futures Festival niet mee te tellen.

Afsluiting
Tot slot bedankt Dansmakers de Gemeente Amsterdam voor de structurele steun om ons
productiehuis voor de dans in Amsterdam mogelijk te maken, en bij te dragen aan de zo nodige
ontwikkeling van excellent danstalent, mede door de landelijke en internationale context die wij
kunnen bieden.
Bestuur en directie zijn opnieuw trots op de verrichtingen van de instelling, zowel op het artistiek
inhoudelijke vlak als ook van het ondernemerschap van het bedrijf.
Het verbouwde pand heeft zijn potentie in het najaar van 2015 met een mooi Moving Futures
Festival, het heropeningsweekend van 11, 12 & 13 december en meerdere publieksgerichte
activiteiten daar tussendoor, al meer dan bewezen.
Met vertrouwen zien wij dan ook de toekomst tegemoet.

Suzy Blok – algemeen en artistiek directeur
Ger jager – zakelijk leider
Erik Akkermans – voorzitter bestuur

16

