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BESTUURSVERSLAG DANSMAKERS AMSTERDAM
TOELICHTING OP DE GEREALISEERDE ACTIVITEITEN
INLEIDING
Dansmakers Amsterdam vervult de functie van productiehuis en werkplaats dans met eigen podium in
Amsterdam. De organisatie ontvangt structurele subsidie van de gemeente Amsterdam a € 399.570 per jaar in
het huidige kunstenplan. Hiermee ondersteunt Dansmakers getalenteerde choreografen in hun ontwikkeling,
biedt ruimte voor onderzoek, productie- en presentatiemogelijkheden, artistieke en productionele begeleiding
op maat en continuïteit.
Dansmakers werkt met een kleine organisatie van in totaal zeven vaste parttime medewerkers (3,8 fte) en
daarnaast twee tijdelijke werknemers via Dienst Werk en Inkomen die een re-integratie traject doorlopen
(receptionist en huismeester). Ook is er een pool vrijwilligers en biedt Dansmakers stageplekken op
verschillende werkgebieden (artistiek/inhoudelijk, PR, productie, techniek). Voor het realiseren van producties
is Dansmakers afhankelijk van extra middelen daar de subsidie slechts toereikend is voor de basis: het bieden
van ontwikkelingstrajecten met begeleiding op maat, werkruimte en continuïteit aan de makers, vergroten van
de zichtbaarheid in het lokale, nationale en internationale netwerk. De organisatie wordt waar mogelijk tijdens
producties uitgebreid met freelancers die gericht op de projecten werken op tijdelijke basis. Door de
verkleining van de organisatie na de bezuinigingen die begin 2013 ingingen is de werkdruk hoog. De
doelstelling om zichtbaarheid van nieuwe makers te vergroten, zowel lokaal, nationaal als internationaal, en
het publieksbereik te vergroten vergt een meer dan maximale inzet. Ook het verwerven van genoeg extra
middelen voor de makers via fondsenwerving, acquisitie, nieuwe verdienmodellen en vriendenfondsen is geen
sinecure voor de kleine bezetting. Toch geven de positieve resultaten die werden behaald ook goede moed – in
2014 werd € 137.064 aan extra middelen genereerd. En als we de twee in 2015 doorlopende projecten
“L.O.V.E.”(€ 127.525) en “Ondersteboven” ( € 53.950) daar aan toevoegen, is er in 2014 zelfs € 318.539 in
totaal aan extra middelen gegenereerd.
Door de intensivering van de samenwerkingen met lokale, landelijke en internationale partners is er zicht op
continuïteit en vooruitgang.
GEREALISEERDE ACTIVITEITEN EN DOELSTELLINGEN
In het belang van de dans en met name de ontwikkeling van nieuwe makers zet Dansmakers zich maximaal in
om de functie van dansproductiehuis met eigen podium bruisend neer te zetten. In 2014 zijn de volgende
activiteiten gerealiseerd:
twee eigen producties:
Wie Je Ook Bent/Marie Goeminne en AL13FB<3/Fernando Belfiore,
zes coproducties:
Ondersteboven/Gaia Gonnelli (coproductie met Stichting Dado), L.O.V.E./Cecilia Moisio ( ITs, DGA), Moving
Futures Festival (Dansateliers, Dansbrabant, Generale oost en Random Collision), BOKKO/ Karel van Laere &
Vanja Rukavina (PMP), St Jam Kunstschooldag, Herfstvakantie jeugdfestival (stg Jam),
vier reprises:
Kleur/Gaia Gonnelli voor kinderen vanaf twee jaar, SIGNS/Jochen Stechmann, Juxtapose/Cecilia Moisio,
SuperNatural/Fernando Belfiore & Florentina Holtzinger .
vijf onderzoeksprojecten/residenties:
Jochen Stechmann, Mouna Laroussi en drie nieuwkomers: Anne Suurendock, Nina Wijnmaalen en Sara
Wiktorowicz maakten een onderzoeksproject.
Andere inhoudelijk gerichte ontwikkelingsactiviteiten waren twee Makers Intensives. Dit zijn korte, intensieve
werktrajecten waar makers, zonder productiedwang, onder dagelijkse begeleiding werken aan choreografie,
analyse en feedback. Twee Interactive Content workshops (interdisciplinair) geleid door C. Moisio, F. Belfiore
en J. Stechmann, reflectieve meetings, “Experiment” door F. Belfiore. Op 28 juni was er een open podium voor
nieuwkomers. De artists in residence van Dansmakers maakten een selectie van zes jonge choreografen uit de
open inschrijvingen.
Alle activiteiten worden gedeeld met publiek. Zij het in de vorm van open studio, open presentatie,
voorstelling, e.a.. Op het gebied van zichtbaarheid voor de makers werken we samen met lokale, nationale en

3

internationale partners en podia. Er is veel aandacht voor talentontwikkeling in internationale context. In 2014
is een belangrijk impuls hieraan gegeven door toetreding als lid van het European Dancehouse Network (EDN).
EDN heeft Europese subsidie voor drie jaar vanaf september 2014 tot september 2017. Dansmakers is sinds
vele jaren verbonden aan Aerowaves. Per 2014 is Dansmakers ook ‘presenting partner’ van het Europees
platform Aerowaves. Dansmakers committeert zich aan de presentatie van minimaal drie Aerowaves
voorstellingen per jaar waarbij 50% van de kosten worden gedekt door EU subsidie via Aerowaves.
De doelen t.a.v. de stedelijke, nationale en internationale ambities zijn alle gehaald. Het beschikbare budget is
maximaal ingezet om de doelstellingen te verwezenlijken en een impuls te geven aan de ontwikkeling en
zichtbaarheid van de nieuwe generatie makers.
Door het maximaal benutten van de fysieke ruimte van Dansmakers (studio’s, montage- en presentatieruimte)
en de inhoudelijke expertise van de organisatie, zijn de getalenteerde makers ondersteund in hun
ontwikkeling en netwerkverbreding. Dit “huis” zorgt voor een structurele basis, en biedt de nodige continuïteit
in coaching, productie, netwerk en huisvesting. Het is een plek waar onderzoek, productie en presentatie
intrinsiek aan elkaar verbonden kunnen worden. De verbinding met het publiek en de zichtbaarheid van het
nieuwe werk zijn thema’s die in 2014, net als in 2013, centraal stonden en die vooralsnog hoog op de agenda
blijven staan. De nieuwe generatie makers zoekt gericht naar nieuwe verbindingen met het publiek en is
maatschappelijk geëngageerd, voelt de noodzaak om de toeschouwer werkelijk te betrekken bij de ervaring
van de performance en dat publiek te ontroeren en diep te raken.
Dansmakers heeft zes makers als ‘artists in residence’ geselecteerd: Cecilia Moisio, Fernando Belfiore, Marie
Goeminne, Jochen Stechmann, Gaia Gonnelli en Mouna Laroussi. Daarnaast was er in 2014 plek voor
nieuwkomers: Karel van Laere & Vanja Rukavina maakten de multidisciplinaire productie Bokko: coproductie
met PMP, Nina Wijnmaalen, Sara Wiktorowicz en Anne Suurendonk kregen de mogelijkheid om een
onderzoeksproject te realiseren.
De makers zijn gekozen op hun talenten, pluriformiteit, diversiteit in dansstijl en richting binnen de actuele
dans zoals performance, experimenteel Urban, theatraal, multidisciplinair, conceptueel , en schuwen het
experiment niet. Er worden producties ondersteund voor volwassen publiek en jonge publieksgroepen. De
choreografen die bij Dansmakers werken maken vanuit de urgentie tot vernieuwing, zijn zich bewust van de
omgeving en de maatschappij en voelen de noodzaak om te communiceren met hun publiek. De nadruk ligt op
de ontwikkeling van de maker en de dansdiscipline en de intrinsieke relatie tussen onderzoek, productie en
presentatie.

TOELICHTING OP KWANTITATIEVE PRESTATIES
Met de beschikbare subsidie is het mogelijk geweest om continuïteit, begeleiding en ruimte te bieden aan
freelance choreografen. Via coproducenten en bijdragen van fondsen zijn de producties gerealiseerd. Op het
eigen podium in Amsterdam zijn 56 voorstellingen en presentaties gerealiseerd– alle 56 voorstellingen bij
Dansmakers aan ’t IJ vallen onder eigen producties, coproducties of anderszins samenwerkingsverbanden.
In totaal zijn er 261 voorstellingen en presentaties gespeeld (A’dam, NL en Internationaal) en 28.437 bezoekers
gehaald met een zaalbezettingsgraad van 65%. Hiervan waren 120 in Amsterdam met 9.559 bezoekers; 106 in
de rest van NL met 14.686 bezoekers en 35 internationaal met 4.192 bezoekers. 16 waren gratis toegankelijk
(buitenoptredens of sponsor presentaties, scholieren, e.a.) en deze trokken 4973 bezoekers.
Van het totaal aantal voorstellingen in Amsterdam waren er 104 eigen (co)producties en 16 waren een
samenwerking met partners maar werden niet door Dansmakers ge(co)produceerd. Dit betreft Bold In Motion
MTD eindvoorstellingen (AHK), Buurman In De Winter, Circus Santa Sangre, AU – Andreas Denk, Cir/Us-Ron
Bunzl die samen 1157 bezoekers trokken.
Er zijn in totaal 52 scholen en 2075 scholieren bereikt via 21 schoolvoorstellingen. Hiervan zijn 43 scholen in
Amsterdam via 12 schoolvoorstellingen en 1335 scholieren in Amsterdam bereikt. Niet hierin meegerekend zijn
de scholieren die naar de reguliere kinder- en jeugdvoorstellingen zijn geweest buiten schoolverband. Het
aantal a 4250 dat als verwacht was ingevuld is een verwarring over het wel of niet meetellen van deze laatste
categorie en het verschil tussen Amsterdam en landelijk.
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Onder internationale coproducties wordt gerekend: drie residentie coproducties: met Work Space Brussels,
Verbo Sao Paolo en Fabrica de Movimento in Porto t.b.v. het project AL13FB<3 van F. Belfiore en de
coproductie van Sara Wiktorowicz met Equilibrio Roma.
Het aantal van 35 activiteiten/voorstellingen in het buitenland bestaat uit 30 voorstellingen, 3 presentaties en
2 workshops.
De totale bezoekcijfers in 2014 bedragen 28.437. Ten opzichte van de bereikte bezoekersaantallen eigen
producties uit 2013, 36.114, is dat een daling van 7677 bezoekers. Dit is te verklaren uit het feit dat er in 2013
veel (gratis) buiten voorstellingen werden gespeeld op locatiefestivals zoals Oerol. De publieksinkomsten zoals
zichtbaar gepresenteerd in de jaarrekening, bleven vrijwel gelijk : € 72.141 in 2014 en € 72.996 in 2013. Voegen
we echter de gegenereerde inkomsten vanuit de nog in 2015 lopende projecten L.O.V.E. en Ondersteboven
hier aan toe, waarvan de bezoekcijfers wel over 2014 zijn meegeteld, komen de totale publieksinkomsten 2014
op € 87.141. De overige direct aan al deze projecten gerelateerde inkomsten namen toe van €12.494 (2013)
naar € 42,968 in 2014. En daarmee komen de totale directe inkomsten 2014 op € 115,109 tegenover € 85.490
in 2013. De verhouding publieksaantallen en publieksinkomsten is hiermee beter in balans gekomen, waarbij
aangetekend moet worden dat bij de studiovoorstellingen in eigen huis relatief weinig (betalend) publiek wordt
gegenereerd en in het algemeen zowel de hoogte van kaartprijzen en gerealiseerde uitkoopsommen voor het
werk van jonge, onbekende dansmakers, relatief laag is. De publieksinkomsten van de coproductie BOKKO
komen voornamelijk op conto van Paradiso/Melkweg productiehuis en worden in onze jaarrekening niet
zichtbaar.
Zichtbaarheid in pers en media: Er zijn 41 publicaties (recensies, interviews, voorbeschouwingen) in kranten en
andere media verschenen over de eigen (co)producties. Op de eigen website waren 24.801 bezoeken waarvan
61% onder de 34 jaar oud en op Facebook waren 2.403 fan van onze pagina, waarvan 561 nieuwe fans werden
t.o.v. 2013.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN DE BALANS, OFWEL DE FINANCIËLE
POSITIE VAN DE INSTELLING EN DE ANALYSE TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING
FINANCIËLE EN ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN
In 2014 zijn de directe financiële gevolgen van de noodzakelijke reorganisatie welke in 2013 werd ingezet,
zichtbaar geworden met name ten aanzien van de hoogte van de materiele beheerlasten. Zo zijn de
beheerlasten nog verder gedaald: van € 391.021 in 2013 naar € 338.134. Dit is het gevolg van het afstoten van
kantoorruimte en een studio in het deel T2 van het Storkcomplex.
Dansmakers heeft zich in 2014 steeds meer als een kleine ondernemende netwerkorganisatie weten te
manifesteren met een kleine vaste kern die vervolgens diverse extern te financieren projecten initieert.
Worden deze projecten gehonoreerd, dan wordt de kern middels het aantrekken van diverse freelancers op
PR, Productie en Techniek, uitgebreid. 2014 was een succesvol jaar met betrekking tot het genereren van
externe middelen en subsidies. Er werd € 314.160 geworven. Hier zij wel opgemerkt dat hiervan € 174.160
betrekking heeft op projecten en activiteiten in 2015 en € 140.000 projecten in 2014 betreft.
Baten en lasten
De directe inkomsten zijn fors gestegen: van € 85.490 naar € 115.109.De doorberekeningen uit de
gegenereerde projecten zijn daar debet aan. De publieksinkomsten lijken iets te zijn gedaald maar dat is een
vertekend beeld aangezien de projecten L.O.V.E. en Ondersteboven doorlopen in 2015 terwijl daar wel degelijk
Publieksinkomsten uit zijn gegenereerd. Tellen we deze inkomsten bij de jaarcijfers op, komen we uit op €
87.141, dan is er een duidelijke stijging in de publieksinkomsten te zien. Met name de jeugdvoorstellingen zijn
weer succesvol verkocht.
De verhuurinkomsten zijn lager ten opzichte van de ingediende werkbegroting en daarmee vallen de indirecte
inkomsten lager uit dan verwacht, vanwege het niet beschikbaar zijn van de zaal in T1 in de zomermaanden als
gevolg van het herstel van de vloer aldaar. Daarmee zijn we ca. € 15.000 aan huurinkomsten mis gelopen. De
verwachting is dat dit in 2015 niet anders zal zijn aangezien de accommodatie dan zelfs 3 maanden in
verbouwing is en daarmee niet beschikbaar is voor verhuur. In 2016 verwachten we herstel van die inkomsten.
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Toch laat 2014 nog altijd € 75.386 aan verhuurinkomsten zien. De belangstelling voor onze accommodatie is
inmiddels een vast gegeven, ondanks het feit dat acquisitie tot dusver nauwelijks is gepleegd.
De materiële lasten zijn ten opzichte van de resultaten uit 2013 en ook ten opzichte van de werkbegroting bijna
€ 53.000 lager dan gedacht. De nieuw overeengekomen huurprijs is hier debet aan (zie verder hoofdstuk
huisvesting), maar ook het feit dat we in het eerste halfjaar van 2014 geen huur hoefden te betalen voor de
kantoren en de studio in T1-1e verdieping. De inkomsten aan doorberekeningen vanuit de vele gegenereerde
projecten waren boven verwachting en hebben de lagere verhuuropbrengsten kunnen compenseren.
Eigen inkomsten eis en percentage eigen inkomsten
Bijzonder blij zijn wij met het bereikte resultaat ten aanzien van de eigen inkomsteneis van de Gemeente
Amsterdam. De Amsterdamse norm is : 25% over de totale omzet en niet 17,5% eigen inkomsten gerekend
over het deel Overheidssubsidies zoals dat in het verleden door OCW als norm werd gesteld.
Dit boekjaar kunnen we afsluiten met een behaald eigen inkomstenpercentage conform de Amsterdamse norm
van 34,42 %, een stijging van 8% ten opzichte van 2013.
Eigen vermogen en balans
Was het exploitatieresultaat in 2013 nog € 52.076, het resultaat over 2014 is meer bescheiden : € 916. Nu was
het resultaat over 2013 ook wel extreem positief vanwege de noodzaak tot harde sanering en het opbouwen
van een weerstandsvermogen. 2014 hadden we positiever kunnen afsluiten ware het niet dat we een
onderzoeksproject hebben doorgeschoven naar 2015 MET het daarvoor bestemde budget van € 4500.
Daarnaast hebben we een aantal noodzakelijke reserveringen moeten doen voor een aantal projecten die voor
90 % hebben plaatsgevonden in 2014 maar in 2015 nog een aantal toonmomenten hebben. Al met al hebben
we ten opzichte van de ingediende werkbegroting waarin nog een licht negatief resultaat verwacht werd (- €
1756), het jaar toch goed kunnen afsluiten en is het eigen vermogen licht gegroeid van €43.623 naar €44.539.
Huisvesting
Per 1 januari 2014 heeft Dansmakers een nieuw huurcontract met Eigen Haard weten uit te onderhandelen,
tegen gunstiger voorwaarden: € 100 pm2 tegenover € 110 pm2 uit het oude contract. Per saldo scheelt dat €
10.450 per jaar. Ook werd de kwestie van de uitstaande huurschuld geregeld : Dansmakers zal in drie jaar tijd
de huurschuld aflossen en van die drie jaar is inmiddels een jaar verstreken. Ook de slepende kwestie van de
verzakkende vloer in T1 is opgelost. Inmiddels is dat in de zomer van 2014 ook daadwerkelijk gebeurd.
Vanaf 1 augustus 2014 is er een andere hoofdhuurder voor de ruimten in T2 gekomen, Evenementen aan de
Overkant (exploitant van de grote Kromhouthal waarin ook Niehe Media participeert). Vanaf die datum huurt
Dansmakers van Evenementen aan de Overkant drie kantoren en Studio Stork op de eerste verdieping en
droegen we bij aan de algemene m2’ers.
Vanaf 1 oktober 2014 werd 1 groot kantoor afgestoten aangezien er in de zomer in het T1-deel een nieuw
vervangend kantoor werd gerealiseerd. De ruimten op de begane grond in T2 werden afgestoten.
De DAT-school huurt nu deze ruimten (studio Hilde, kantoor en kleedkamers) van Evenementen aan de
Overkant. De toekomst van de ruimten in T2 is nog ongewis.
Daarnaast blijft Dansmakers de studio Ite in Amsterdam West huren.
Verbouwing
Het plan voor de verbouwing en optimalisering van het eigen huis en podium werd positief beoordeeld en
resulteerde in een toezegging van de Gemeente Amsterdam om €400.000 beschikbaar te stellen voor de
verbouwing in 2015 (raadsbesluit 13 maart 2014) . Het stadsdeel Noord draagt hiernaast nog € 200.000 bij
aan de verbouwing.
Met architect Dirk Zuiderveld, AI studio, werden de ontwerpen ontwikkeld. Door middel van de realisatie van
een tussenverdieping, worden de kantoren ondergebracht in het T1 deel en zo hier het hart en de kern van de
organisatie te maken. Hiervoor is een eenvoudig plan opgesteld om T1 te optimaliseren met behoud van alle
historische industriële elementen en bestaande dimensies. Het plan bevat ook concrete ingrepen om de
podium- en publieksfaciliteiten op peil te brengen, kleedkamers met douches te bouwen en geluidsisolatie
tussen zaal en foyer. Omdat de meeste uitgaven voor de verbouwingen in 2015 zullen liggen worden deze
uitgaven ook in dat boekjaar verantwoord.

6

Stedelijke ambities cultuureducatie
Dansmakers Amsterdam heeft niet de middelen om een eigen cultuur-educatieve afdeling op te starten. De
educatieve activiteiten komen nu direct voort uit de eigen producties voor het jonge publiek. Rond deze
voorstellingen die vooral door Theaterbureau Frontaal worden verkocht, worden voor scholen en theaters
workshops gegeven en lesbrieven gemaakt.
Samen met St. JAM krijgt de Kunstschooldag in Amsterdam Noord vorm door twee dagen lang dans voor 8e
groepers te programmeren. Het Kinderherfstfestival i.s.m. St. Jam vond plaats tijdens de Herfstvakantie, en was
eveneens op de eigen locatie. Dit festival werd bezocht door kinderen met hun begeleiders en jongeren buiten
schoolverband. Hierdoor telt dit festival niet mee als het om ‘scholieren’ gaat. Met Jeugddans theatergroep
Plan D werden schoolvoorstellingen gegeven.
Dansmakers Amsterdam heeft de jeugdtheaterschool Noord, de DATschool, een plek gegeven in het eigen
gebouw. Op donderdag en vrijdagavond en op zaterdagochtend organiseert de DATschool lessen theater, dans,
film en zang voor kinderen vanaf 7 jaar. Elk jaar biedt Dansmakers het podium aan voor de eindvoorstelling.
Graag willen we samen het pakket danslessen uitbouwen opdat elke avond een palet aan danslessen voor
amateurs, jong en oud, beschikbaar komt.
Talentontwikkeling en wereldklasse
Ontwikkeling van excellent talent is de corebusiness van Dansmakers. Ten aanzien van onze bijdrage aan
Amsterdam Wereldklasse, wijzen we op onze activiteiten in het buitenland en op onze voorstellingen en
activiteiten in Amsterdam, welke per definitie voor buitenlands publiek woonachtig in Amsterdam dan wel voor
een kort bezoek aanwezig, geschikt zijn. Uit verricht onderzoek in het verleden blijkt een substantieel deel van
onze bezoekers in Amsterdam buitenlands te zijn.
Dansmakers is trots op de internationale erkenning en zichtbaarheid die een aantal eigen producties krijgt via
programmering op festivals. Om een aantal te noemen: twee uitverkochte voorstellingen van BOKKO tijdens
Danse Elargie in Theatre de la Ville, Parijs, twee volle zalen op het Guangdong Dance Festival in China voor
BOKKO en AL13FB<3, Kleur op tournee door Spanje, Juxtapose in Les Reperages, Lille en op de Tanzmesse in
het hoofdprogramma.

HOOGTEPUNTEN/UITLICHTING ACTIVITEITEN
ONDERZOEK EN ONTWIKKELING/WERKPLAATS
Kernactiviteiten van Dansmakers zijn naast de producties en presentaties ook de onderzoeksprojecten en
ontwikkelingsgerichte activiteiten. Er zijn in 2014 vijf onderzoeksprojecten/residenties gerealiseerd:
Working Making Out/Jochen Stechmann. Twee mannelijke performers vertrekken vanuit Michel Foucault’s
concept van zelf-technologie en Jane Fonda’s workout systeem Aerobics en geven een overzicht van hun
seksuele geschiedenis. In een speelse confrontatie, doordrongen van intimiteit en bedrog, spiegelen en
deconstrueren zij plezier en de praktijk. Dit project wordt in 2015 uitgewerkt en gaat als productie in première
in Frascati.
Haschoema/Mouna Laroussi, een bewegingsonderzoek met als onderwerp de sociale controle van de
Arabische gemeenschap en het effect hiervan op de Moslim vrouw in de Westerse stad. Deze wordt in 2015
uitgewerkt en zal o.a. spelen in Podium Mozaiek en tijdens Moving Futures in meerdere steden.
Verder ook onderzoeksprojecten drie door nieuwkomers: Paradiddles/Anne Suurendock, een getalenteerde
jonge maker die furore maakt als ontwikkelaar van Urban dance stijlen naar hedendaagse dans. Auf meiner
Seele hat ein Fremdling getanzt/Nina Wijnmaalen, i.s.m. Masters Performance Studies in Maastricht
ontwikkelde Nina een beeldend werk met live koor en een mix van amateurs en professionals. Nina krijgt in
2015 de kans dit werk verder te ontwikkelen bij De NWE Vorst als winnaar van L’Aventura. In 2014 werd zij
genomineerd voor de Dioraphte Stimuleringsprijs. en Once Upon A Time/Sara Wiktorowicz: een internationaal
samenwerkingsproject met Francesca Foscarini, Italie. Once Upon a Time is een trilogie die drie perspectieven
op verschillende generaties vrouwen laat zien. Deze trilogie bestaat uit twee solo's en een duet dat door
middel van dans, film en theater werd gepresenteerd.
Theaterkrant *** - Bregtje Schudel, 6 sept. 2014.
‘..Er wordt gedanst, er wordt gesport (de tweede keer met iets minder overtuiging). Heden, verleden en
toekomst lopen in elkaar over, geholpen door sterk lichtgebruik en een hypnotiserende soundscape van
Matteo Maffesanti.’
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PRODUCTIES
Festival Moving Futures
Een belangrijk hoogtepunt in 2014 is het opzetten van het nieuwe reizende festival Moving Futures dat in
Amsterdam van start ging en zeven Nederlandse steden aandoet in seizoen 14/15 (een uitgebreid verslag incl.
speellijsten vindt u in de bijlage). In 2013 werd het netwerk Moving Futures in het leven geroepen. Een
landelijke samenwerking tussen vijf bevlogen danstalentontwikkelaars Dansmakers Amsterdam, Dansateliers
Rotterdam, DansBrabant Tilburg, Random Collision Groningen en Generale Oost Arnhem, gedreven door de
gezamenlijke urgentie om meer draagvlak te genereren voor de nieuwe generatie choreografen en hun
ontwikkelingskansen te vergroten. Vanuit dit netwerk ontstond de behoefte om het reizende Moving Futures
Festival te realiseren, met als doel talentvolle dansmakers zichtbaarder maken en aan een breed publiek te
tonen. Moving Futures festival werd in seizoen 2014/2015 in zeven steden geprogrammeerd. Dansmakers
Amsterdam is producent van Moving Futures Amsterdam en coördinerend- en coproducent van Moving
Futures Nederland.
De aftrap van deze eerste editie vond plaats in Amsterdam 9-12 oktober 2014 en werd zowel door de
bezoekers als door de makers als zeer succesvol omschreven. Vier dagen lang ademende Amsterdam dans.
De Volkskrant – Mirjam van der Linden 15 okt 2014 -over Moving Futures
‘Dit initiatief van vijf organisaties voor talentontwikkeling is broodnodig.’
De mogelijkheden die hiermee gecreëerd zijn om het werk van de nieuwe generatie makers zichtbaar te maken,
artistieke uitwisseling tussen makers onderling en makers en publiek, verbindingen te leggen met scholen,
academies, universiteiten en andere organisaties, betekenen een impuls voor de ontwikkelingskwaliteit van de
gekozen makers en voor de dans in bredere zin.’
De vijf partners werken nauw samen, wisselen informatie uit en er is een positieve wisselwerking ontstaan
waarbij gedeeld wordt op meerdere fronten. Zo werden de partners ook betrokken als coach bij de Makers
Intensive en bij onderzoeksprojecten. De partners vormen een artistieke redactie voor het festival maar de
uitwerking reikt nog verder op inhoudelijke en praktische fronten.
Moving Futures is mede gefinancierd door; VSB Fonds, Fonds 21 (Generale Oost), BNG Cultuurfonds, Prins
Bernhard Cultuurfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Dutch Performing Arts en Amsterdams Fonds voor de
Kunst (stichting Dans aan ’t IJ), Fonds Podiumkunsten (SKIP) en Stadsdeel Noord..
AMSTERDAM 9 T/M 12 OKT: Theater Bellevue, Melkweg Theater, SSBA Salon, De Balie, Dansmakers aan ’t IJ.
Met performances van:
Cecilia Moisio, Marie Goeminne, Fernando Belfiore, Jelena Kostić, Clément Dazin, Arno Schuitemaker, Jasper
van Luijk, Katja Heitmann, Connor Schumacher, Karel van Laere & Vanja Rukavina, Jasmine Ellis, Katja
Heitmann.
Workshops en lezingen van:
Christian Keysers & Valeria Gazzola (neurowetenschappers), Zeynep Gündüz, Liesbeth Wildschut, Caroline
Nevejan, Cinedans.
Installaties van: Piet Langeveld & Gerda Postma en Artémise Ploegarts & Louis Hothothot
Flashmobs en guerilla dans van Marie Goeminne, MTD studenten (Amsterdamse Hogeschool vd Kunsten) en
Clement Dazin.
Aantal voorstellingen in Amsterdam: 17 incl gratis toegankelijke buitenactiviteiten zoals flashmobs, aantal
bezoekers 1.934. Aantal bezoekers excl. buitenactiviteiten: 934.
(CO)PRODUCTIES
L.O.V.E. van Cecilia Moisio
Een van de hoogtepunten was de productie L.O.V.E. van Cecilia Moisio met als thema liefde. Deze voorstelling
werd gemaakt in coproductie met DGA en ITs, speelde in de zomer op de Parade in Utrecht en Amsterdam
(korte versie) en ging als avondvullende voorstelling op tournee in het najaar en speelt ook in 2015 door.
Cecilia Moisio werd gelauwerd met de Prijs van de Nederlandse Dansdagen Maastricht. Aan de prijs is een
geldbedrag van €12.000,- verbonden. De uitreiking vond plaats tijdens het Openingsprogramma van Festival de
Nederlandse Dansdagen.
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De Volkskrant – Mirjam van der Linden 15 okt 2014 ***
Over L.O.V.E.
‘Wat dat betreft spreken de gezichten van de dansers boekdelen als er – knap geacteerd en strak gemonteerd –
staccato en verknipt een reeks expressies overheen raast..’
Het Parool - ’Jacq. Algra 9 okt 2014
‘L.O.V.E. […] met vier dansers, die de clichés uit Hollywoodfilms omarmen om ze te vullen met echte emoties.’
‘Ik ben niet zo van de dans, ik vind het vaak gehuppel, maar dit doet me wel wat ja.’ Hans Aarsman in Opium
(11 okt 2014, Avro/Tros) over de preview van L.O.V.E.
L.O.V.E. speelde 32 keer en haalde 2.724 bezoekers in 2014
BOKKO: Karel van Laere & Vanja Rukavina- Coproductie met Paradiso Melkweg Productiehuis
Een multidisciplinaire voorstelling van twee makers afgestudeerd in Maastricht afdeling Performance,
geïnspireerd door de Aziatische media. In elk mens schuilt een verlangen naar het ongrijpbare. Maar waar de
commercie vroeger de realiteit mooier voorspiegelde, lijkt nu de realiteit vaak bepaald door de media.
Bokko is een energieke dansperformance die zich beweegt tussen virtualiteit & realiteit. Dans, video en
Mangatekeningen.
BOKKO werd financieel ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Dansmakers en PMP.
Deze coproductie van Dansmakers en PMP werd een groot succes en speelde een uitgebreid tournee door
Nederland waaronder de Parade en Lowlands. Ook werd gespeeld in Theatre de la Ville in Parijs en het
Guangdong Dance Festival in China. Bokko werd gekozen als priority company van het Aerowaves platform en
speelt in 2015 verder in het buitenland.
Karel van Laere won de Piket Kunstprijs 2014 (categorie theater).
Theaterkrant ***** – Jacq. Algra, - 15 februari 2014
‘Energiek duo ontketent dansrage.’
‘… Met hun intelligente en uitgebalanceerde mix van technobeats, film en live performance kregen zij het
publiek binnen een paar minuten aan hun voeten. […].. misschien de aanzet voor een wereldwijde
bokkodansdag onder leiding van dit creatieve duo.’
Aantal speelbeurten 50, aantal bezoekers 9.315
Wie je ook bent – Marie Goeminne
Wie je ook bent is een ode aan de mensheid, een abstracte uitdrukking van Marie’s geloof in de mens’
krachtige vermogen om onvoorwaardelijk lief te hebben.
Marie Goeminne is choreografe met een liefde voor beeldende kunst en poëzie. Haar fascinatie voor dat ‘wat
in de mens leeft’ staat centraal in haar werk. Marie’s aandacht in haar werk gaat naar intimiteit,
kwetsbaarheid, eerlijkheid en overgave. Dit project werd mogelijk gemaakt met steun van Gemeente
Amsterdam, Prins Bernhard Cultuurfonds, Young Artfund Amsterdam.
Marie Goeminne won in 2014 de Young Art Fund Amsterdam prijs.
Theaterkrant.nl – Kester Freriks 9 okt 2014 ****Over Wie je ook bent
‘Een mooi, treffend beeld.’…‘..het is intiem, esthetisch en toegankelijk van sfeer en toon.’…‘..een mooi en
verfijnd, matglanzend juweel.’
Wie Je Ook Bent speelde 15 voorstellingen en haalde 1.638 bezoekers
AL13FB<3 – Fernando Belfiore
Deze solo onderzoekt het idee van body-sculpture. Fernando performt/vormt een ontmoeting van elementen
om fysieke ervaringen, lichamelijke condities en het opnieuw vertalen 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. Zijn werk is radicaal en filosofisch en verkent de
grenzen van de discipline, altijd op zoek naar nieuwe manieren en vormen om de toeschouwer fysiek en
emotioneel te raken.
Voor de solo kreeg Fernando drie internationale residenties: Work Space Brussels, Fabrica de Movimentos
Porto. En VERBO São Paulo.
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Mogelijk gemaakt met steun van: Jonge Makers fonds, Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Prins Bernhard
Cultuurfonds, Zzentrum für Proben und Forschung Frankfurt, Work Space Brussels en Fabrica de Movimentos
Porto.
Aantal voorstellingen 15, aantal bezoekers 1.349
Ondersteboven – Gaia Gonnelli -Coproductie met Stichting Dado,
een muziek- en dansvoorstelling voor iedereen vanaf 2 jaar
Na het succes van Kleur creëert Gaia Gonnelli opnieuw een voorstelling voor de allerkleinsten.
Danseres/choreograaf Gaia Gonnelli en musicus Wiebe Gotink laten het publiek de rijkdom van beweging en
klank ervaren. Wiebe Gotink tovert op mysterieuze wijze muziek tevoorschijn uit metalen staven, belletjes, de
danseres, instrumenten en zelfs een neus. In Ondersteboven brengen muziek en dans elkaar tot leven.
In haar werk combineert zij dans met andere kunstdisciplines. Haar interesse ligt in het maken van werk dat
kinderen prikkelt om hun eigen, autonome verbeeldingskracht te gebruiken.
Ondersteboven is ondersteund door de Europese Commissie via Small Size, Fonds Podiumkunsten, VSB Fonds,
Amsterdams Fonds voor de Kunst, Danstheater AYA, Festival 2 Turven Hoog.
Theaterkrant – Bregtje Schudel, 20 okt 2014
‘Gonnelli en Gotink vormen een mooi duo samen. Hun nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrift zijn aanstekelijk.
Gonnelli’s dans is kinderlijk zonder kinderachtig te worden, Gotink maakt met de minimale middelen de
wonderlijkste muziek.’
Aantal speelbeurten; 20; aantal bezoekers 1.361
REPRISES
Vier producties speelden in reprise: Kleur/Gaia Gonnelli, Signs/Jochen Stechmann, Juxtapose/Cecilia Moisio en
SuperNatural/Fernando Belfiore & Florentina Holzinger.
Speciale aandacht verdient Kleur (2012), een productie voor kinderen vanaf twee jaar. Een witte vloer van
papier, Zeven witte emmers en twee dansers, in wit gekleed.
Dansmakers werkt samen met Theaterbureau Frontaal aan de afzet van de voorstellingen. De voorstellingen in
het buitenland kwamen tot stad mede dankzij het internationale netwerk van Dansmakers, de voorstellingen in
Nederland zijn verkocht via Frontaal. Kleur speelde 35 voorstellingen, waarvan 19 in het buitenland en haalde
2.623 bezoekers.
OVERIGE ACTIVITEITEN
Op 28 juni was er een open podium voor nieuwkomers. De selectie werd gemaakt uit inschrijvingen door de zes
artists in residence van Dansmakers.
Andere inhoudelijk gerichte ontwikkelingsactiviteiten waren twee Makers Intensives. De eerste was in mei met
choreografen F. Belfiore, M. Laroussi en J. Stechmann onder artistieke begeleiding van Suzy Blok. De tweede
was gericht op maken voor een jong publiek en vond plaats in juni met choreografen J. Stechmann, K.
Gramelsberger en G. Gonnelli onder begeleiding van Wies Bloemen (AYA) en Suzy Blok.
Verder ook: Twee Interactive Content workshops (interdisciplinair) geleid door C. Moisio, F. belfiore en J.
Stechmann, reflectieve meetings, Experiment door F. Belfiore, een ontmoetingsplek voor jonge kunstenaars en
publiek .
De makers die onder begeleiding een traject hebben gevolgd in 2014 zijn: Cecilia Moisio, Marie Goeminne,
Jochen Stechmann, Fernando Belfiore, Mouna Laroussi, Kathrin Gramelsberger, Gaia Gonnelli, Sara
Wiktorowicz, Anne Suurendonck en Nina Wijnmaalen.
Aantal presentaties onderzoeken 15; aantal bezoekers480

SAMENWERKING
Samenwerkingsverbanden in 2014 zijn talrijk en hadden een zeer positieve uitwerking zowel kwantitatief als
kwalitatief. De samenwerking zorgt voor draagvlak verbreding, meer zichtbaarheid en nieuw publiek doordat
ook de achterban van de partners wordt aangesproken. De samenwerking met o.a. de Moving Futures
partners, AYA, de A.H.K., Cinedans, alsook de internationale samenwerkingspartners zorgt ook voor
inhoudelijke verdieping Dansmakers werkt zo als netwerkorganisatie, initiator van nieuwe projecten t.b.v. de
zichtbaarheid van dans en de makers.
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Amsterdam
In de stad werd samengewerkt met verschillende podia: Theater Bellevue, SSBA Salon, Melkweg Theater, De
Balie en Dansmakers aan ’t IJ. Naast de podia werden er ook andere partners aangetrokken, zoals de
organisaties We Are Public, Subbacultcha!, Cinedans, Het Herseninstituut en ook met opleidingen en scholen
als het Montessori Lyceum Amsterdam, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Universiteit van
Amsterdam.
Cultuurtafel Noord ; coöperatie van de culturele instellingen gevestigd in Stadsdeel Noord. Als ondernemende
culturele instelling is Dansmakers ook lid van de ondernemersvereniging Noord, de VEBAN,
Dansmakers Amsterdam is actief lid van het ACI.
ITs festival en DGA: L.O.V.E/Cecilia Moisio
AYA: inhoudelijke samenwerking op gebied van coaching en Makers Intensive
Paradiso/Melkweg productiehuis: coproductie BOKKO. Succesvol en zowel lokaal, nationaal als internationaal
zichtbaar.
Frontaal Theaterbureau: Gaia Gonnelli, Andreas Denk. Goede speelmogelijkheden in Nederland dankzij
samenwerking met Frontaal.
Young Art Fund Amsterdam: sponsoren de residenties met huisvesting en YAA prijs 2014 voor Marie
Goeminne.
Stichting Jam – jeugdfestival en Kunstschooldag
ICK Amsterdam: Fernando Belfiore is opgenomen als visiting artist bij ICK Amsterdam
Landelijk
Dansateliers, DansBrabant, Generale Oost, Random Collision en Universiteit van Utrecht: Moving Futures
Dansmakers is lid van Kunsten ’92.
Internationaal
Workspacebrussels: residentie van Fernando Belfiore en voorstelling in Kaaistudio’s. Dansmakers is momenteel
in gesprek met Workspacebrussels over een lange termijn uitwisseling en samenwerking.
Aerowaves (Bokko) en EDN partners (Cecilia Moisio); Guangdong Dance festival (China- Bokko, Belfiore),
Mercat de les Flors (Barcelona – voor tournee Gaia Gonnelli Spanje), Fabrica de Movimentos (Porto – residentie
F. Belfiore), Czech Dance Platform, Theatre de la Ville Parijs (Bokko), Bologna (Sara Wiktorowcz en Gaia
Gonnelli), Galeria Vermelho in Sao Paolo (F. Belfiore); Les Reperages in Lille (Juxtapose van C. Moisio).
Onder de vleugels van EDN is een Europese aanvraag ingediend: One Step Beyond. Hier werken zestien
Europese partners aan meerjarige coproductie en inhoudelijke uitwisseling. De uitlag hiervan wordt verwacht
in maart 2015.
Samen met Les Brigittines, Brussel, La Briqueterie, Parijs, Culture Centre Zamek, Polen, Furkin Crane, Ierland, Le
Gymnase, Lille, Tanztendenz, Duitsland, werken we momenteel aan Metamorphoses 2; een Europees project
met als thema de potentie van dans binnen stedelijke vernieuwing.
Internationale netwerkactiviteiten in 2014:
EDN
Hamburg (jan)
Faro (9-10 mei)
Parijs (18-19 sept)
Lyon ‘Biënnale Danse’ (19-21 sept)
Barcelona (28 nov-2 dec)
Aerowaves
Umea ‘Spring Forward Festival’ (apr)
Ljubljana (23-26 okt) ‘Aerowaves partner meeting en selectie priority companies’
-Pisa: New Italian Dance Platform 23-26 mei 2014
-Praag: Czech Dance Platform Suzy Blok jury-lid 3-7 april 2014
-Parijs: Les Plateaux/Briqueterie 27-29 september 2014
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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, fondswerving,
programmaontwikkeling
ZAKELIJKE LEIDING: Ger Jager (0,7 Fte)
Financiële leiding & control, personeel, huisvesting, horeca, fondswerving, acquisitie
PRODUCTIE:
Maaike Res – coördinatie, planning, verhuur, project financial control (0,5 Fte)
Sanne Wichman – productie studioprojecten (0,5 Fte)
PR-PUBLICITEIT: Lisette Brouwer (0,7 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:
HUISMEESTER: Rene Commandeur (0,8 Fte DWI)
Gebouwonderhoud, uitvoering verbouwing (Electra en installatietechniek), productionele en logistieke
ondersteuning
SECRETARIAAT/RECEPTIE: Wilma Egbers (0,4 Fte – DWI)
Ontvangst, telefoon, lichte secretariële werkzaamheden, boodschappen, post
Aantal Fte en medewerkers in dienst 2014;
Activiteiten: 3 medewerkers, 1,4 fte (productie 2x, techniek 1x)
Beheer: 4 medewerkers, 2,65 fte (PR 1x,, 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,
Helena Grande kwam zes maanden bij Dansmakers via het Leonardo Da Vinci uitwisselingsprogramma. Lizzy
Schreijer deed drie maanden stage als onderdeel van haar Bachelor studie aan de Universiteit van Amsterdam.
BESTUUR EN DIRECTIE
Bestuur:
Voorzitter:
Erik Akkermans (geb. 1949) adviseur en interim-manager, WevragenErik.nl (tot
9/2016)
Penningmeester: Roger Dayala (geb. 1974) Vermogensadviseur, bij Insinger de
Beaufort bv (tot
3/2016)
Leden:
Jarrod Francisco (geb. 1971) artistiek leider Like Minds (tot 9/2017)
Liesbeth Bijvoet (geb. 1963), zakelijk directeur Joods Historisch Museum (tot 1/2019)
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.
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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.
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.

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. Met name hebben we aandacht besteed aan
netwerkverbreding voor de makers en de ontwikkeling en doorstroming vanuit onderzoek/werkplaats naar
productie en presentatie. Dit in samenwerking met de gekozen partners zoals o.a. de Moving Futures partners.
Dansmakers Amsterdam heeft daarmee het werk van de nieuwe makers zichtbaar gemaakt, zowel in eigen stad
als ook nationaal en internationaal.
De podiumfunctie werd met name ingevuld door de eigen makers.
Ten aanzien van het totale publieksbereik en de verhouding tussen het aantal gespeelde voorstellingen en de
gegenereerde publieksinkomsten, zien we dat in 2014 een betere balans is ontstaan.
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.
Tot slot bedankt Dansmakers de Gemeente Amsterdam voor de structurele steun en de mogelijkheid om ook in
tijden van bezuiniging een productiehuis en werkplaats voor de dans in Amsterdam levend te houden en bij te
dragen aan de zo nodige ontwikkeling van excellent danstalent.
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I BIJLAGE ACTIVITEITEN EN SPEELLIJSTEN
NIEUWE PRODUCTIES DANSMAKERS AMSTERDAM
1. Wie je ook bent – Marie Goeminne
2. AL13FB<3 – Fernando Belfiore
COPRODUCTIES
1. Ondersteboven – Gaia Gonnelli (coproductie met Stichting Dado)
2. L.O.V.E. – Cecilia Moisio ( ITs, DGA)
3. Moving Futures Festival (Dansateliers, Dansbrabant, Generale oost en Random Collision)
4. BOKKO – Karel van Laere & Vanja Rukavina (PMP)
5. St Jam Kunstschooldag 10 en 11 april
6. St Jam Herfstvakantie kinderfestival 13-17 oktober

DOORLOPENDE PROJECTEN EN REPRISES
1. Kleur – Gaia Gonnelli
2. SIGNS – Jochen Stechmann
3. Juxtapose – Cecilia Moisio
4. SuperNatural – Fernando Belfiore & Florentina Holtzinger
- ANDERS, NL. FESTIVAL
Moving Futures Amsterdam
Aantal bezoeken (verwacht 700; realisatie 934 excl buitenoptredens)
-ANDERS, NL ONDERZOEKEN, MAKERS INTENSIVE, INHOUDELIJKE ACTIVITEITEN
Short residency projecten en onderzoek
1.
Workingmaking out – Jochen Stechmann
2.
Interactive Content Workshop Cecilia Moisio 9 feb
3.
Experiment – Fernando Belfiore 23 maart
4.
Makers Intensive I (Mouna, Fernando, Jochen) 5-16 mei
5.
ICW Makers Intensive (Mouna, Fernando, Jochen) 18 mei
6.
Makers Intensive II (Gaia, Jochen, Kathrin) 23-27 juni
7.
Once Upon A Time | A Trilogy – Sara Wiktorowicz
8.
Auf meiner Seele hat ein Fremdling getanzt – Nina Wijnmaalen
9.
Haschoema – Mouna Laroussi
10. Paradiddles – Anne Suurendonk
11. Open Podium (28 juni)
BIJDRAGE AAN STEDELIJKE AMBITIES
Internationale Cultuurstad en Wereldklasse
-Internationale Coproducties en/of residenties
-3x Fernando Belfiore/ AL13FB<3: workspacebrussels, Fabrica do Movimento Porto, Galeria
Vermelho Sao Paolo
-1x Sara Wiktorowicz
-AANTAL PRODUCTIES/ACTIVITEITEN IN HET BUITENLAND
(Inter)nationale voorstellingen
Kleur
Duitsland Duisburg 20 feb. 1 voorstelling
Italië Bologna 7-8 mrt. 3 voorstellingen
Spanje ‘El mes petit des Tots’ 9-23 nov. 15 voorstellingen
Ondersteboven
Finland Helsinki 8-9 apr. 2 voorstellingen
1

AL13FB<3

BOKKO

Juxtapose

China Guangzhou 14-15 nov. Guangdong International Dance festival 2
voorstellingen
België Brussel 24 jul. WorkSpaceBrussels 1 voorstelling
Brazilië Sao Paolo 29 jul. VERBO 1 voorstelling
Portugal Porto 9 sept. 1 voorstelling
België Brussel 6 dec. Kaaistudio’s 1 voorstelling
China Guangzhou 14-15 nov. Guangdong International Dance festival 2
voorstellingen
Frankrijk Parijs 14-15 jun. Theatre de la Ville, Danse Elergie 2 voorstellingen
Frankrijk Lille 11 apr. Les Reperages 1 voorstelling
Duitsland Dusseldorf 27 aug. Tanzmesse 1 voorstelling

Andere activiteiten buitenland: workshops en presentaties
-11 nov. presentatie Suzy Blok Guangdong Dance festival
-13 nov. master-class Fernando en master-class Karel en Vanja Guangdong Dance festival
-17-19 nov. EDN/One Step beyond Parijs presentatie Cecilia Moisio & Suzy Blok
-28 nov.-2 dec. Barcelona EDN/Festival Sâlmon - presentatie Suzy Blok
Netwerk activiteiten internationaal:
EDN
Hamburg (jan)
Faro (9-10 mei)
Parijs (18-19 sept)
Lyon ‘Biënnale Danse’ (19-21 sept) EDN
Barcelona (28 nov-2 dec) EDN
Aerowaves
Umea ‘Spring Forward Festival’ (apr)
Ljubljana (23-26 okt)
New Italian Dance Platform
Pisa: 23-26 mei 2014
Czech Dance Platform
Praag Suzy jurylid 3-7 april 2014
Les Plateaux
Parijs 27-29 september 2014 (EDN/Aerowaves)

Wie je ook bent - Marie Goeminne
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NIEUWE PRODUCTIES DANSMAKERS AMSTERDAM
Eerste festivaleditie Moving Futures Amsterdam
In 2013 werd het netwerk Moving Futures in het leven geroepen. Een landelijke samenwerking
tussen danstalentontwikkelaars Dansmakers Amsterdam, Dansateliers Rotterdam, DansBrabant
Tilburg, Random Collision Groningen en Generale Oost Arnhem, gedreven door de gezamenlijke
urgentie om meer draagvlak te genereren voor de nieuwe generatie choreografen en hun
ontwikkelingskansen te vergroten. Vanuit dit netwerk ontstond de behoefte om het reizende Moving
Futures Festival te realiseren, met als doel talentvolle dansmakers zichtbaarder maken en aan een
breed publiek te tonen. Moving Futures festival werd in seizoen 2014/2015 in zeven steden
geprogrammeerd. Dansmakers Amsterdam is producent van Moving Futures Amsterdam en
coördinerend- en coproducent van Moving Futures Nederland.
De aftrap van deze eerste editie vond plaats in Amsterdam 9-12 oktober 2014 en werd zowel door de
bezoekers als door de makers als zeer succesvol omschreven. Vier dagen lang ademende Amsterdam
dans.
Landelijke uitstraling, lokale inbedding
Het Moving Futures Festival (MFF) is een reizend festival met een unieke opzet. Het kenmerkt zich
door een gezamenlijk hoofdprogramma – de gepresenteerde dansmakers, verbonden aan de
verschillende partners – en het eigen, unieke randprogramma per stad. Het gaat niet alleen om de
presentatie en ontwikkeling van dansmakers, maar ook om het aanspreken van nieuw publiek en hen
op een interessante en toegankelijke wijze kennis te laten maken met en te interesseren voor dans.
Amsterdam
Amsterdam was het startpunt van de eerste editie van 9-12 oktober en kende maar liefst drie
premières: L.O.V.E. van Cecilia Moisio, AL13FB<3 van Fernando Belfiore en Wie je ook bent van Marie
Goeminne. Naast de presentatie van actueel danstalent, kenmerkte het festival zich door een
uitgebreid omkaderend programma, dat geworteld was in de stad. Gedurende het hele festival
waren er kunstinstallaties van jonge beeldend kunstenaars (Piet Langeveld, Gerda Postma, Artémise
Ploegaerts, Louis Hothothot en Cinedans), met werk gelieerd aan het thema beweging en toekomst,
workshops door de choreografen van het festival, lezingen die een link legden tussen dans en
wetenschap: Christian Keysers, Valeria Gazzola, Liesbeth Wildschut en Caroline Nevejan, flashmobs
door studenten van AHK en van optredende dansers, een feest, inleidingen en discussies.
In de media; editie Amsterdam
Deze eerste editie wist veel media aandacht te genereren; landelijke pers, vakbladen en de nationale
tv besteedde aandacht aan MFF. Mirjam van der Linden noemde het festival “een broodnodig
initiatief” in de Volkskrant en Jacq. Algra schreef in een uitgebreide voorbeschouwing in
Dansmagazine: “Vijf vrouwen, allemaal artistiek leider van een danswerkplaats of –productiehuis,
sloten de handen ineen en startten een initiatief om de Nederlandse dans een impuls te geven. Zij
hebben bijzondere danskunstenaars in huis en hun werk moet gezien worden.” Moos van der Broek
schreef op Theaterkrant.nl “Het Moving Futures Festival toont de choreografen van de toekomst”.
Opium Night Live van Cornald Maas maakte ruimte in zijn programma om te spreken met Suzy Blok
(Dansmakers Amsterdam) en lieten een teaser van de voorstelling L.O.V.E. van Cecilia Moisio zien. ‘Ik
ben niet zo van de dans, ik vind het vaak gehuppel, maar dit doet me wel wat ja.’ Hans Aarsman in
Opium (11 okt 2014, AVRO/TROS).
Onderscheidend in de opzet en de inhoud
Het Moving Futures Festival onderscheidt zich in haar opzet door de gebundelde krachten van de
landelijke dansaanjagers. Zij presenteren de nieuwe generatie dansmakers die zij in huis hebben en
aan hen verbonden zijn. Het dansprogramma bestond uit zowel avondvullende als korte
voorstellingen van choreografen die werken bij de verschillende werkplaatsen en productiehuizen in
Nederland en vertegenwoordigen ook de diversiteit die Nederland rijk is: Dansmakers: Cecilia Moisio,
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Fernando Belfiore en Marie Goeminne, DansBrabant: Katja Heitmann, Jelena Kostic en Arno
Schuitemaker, Dansateliers: Connor Schumacher, Generale Oost: Jasper van Luijk en Random
Collision: Jasmine Ellis. Het festival toonde de diversiteit van deze hedendaagse makers, die werkten
vanuit een behoefte om te communiceren met hun publiek en die inspiratie zochten in de verbinding
tussen dans en maatschappij. Deze makers werkten vanuit hun eigen stijl: van theatraal en zeer
fysiek (Moisio, Heitmann, Kostic) tot performance (Belfiore, Schumacher), dans en wetenschap
(Schuitemaker, Ellis) of ingetogen en pure dans (Goeminne, van Luijk). Uit Frankrijk werd Clement
Dazin geprogrammeerd in het kader van Aerowaves – internationale partner van Dansmakers
Amsterdam. Zijn werk heeft raakvlakken met new circus technieken en zijn voorstelling speelde in
Bellevue als ook op straat.
Het festival zocht expliciet naar raakvlakken buiten de dans die de ervaring van de dans kunnen
verrijken. De lezingen lieten zien op welke manier dans het wetenschappelijk onderzoek stimuleerde
en inspireerde, zo vertelden internationaal befaamde neurowetenschappers Christian Keysers en
Valeria Gazzola hoe het kijken naar en fysiek ervaren van dans hen hielp in hun onderzoek naar
empathie. Tijdens het festival deed het publiek actief mee aan hun onderzoek i.s.m. drie
choreografen en tijdens de lezing, die het festival afsloot, werden de resultaten bekend gemaakt.
Cinedans organiseerde een workshop filmen en editen op je smartphone, waarbij de beweging en
dynamiek van het filmpje centraal stonden, de kunstinstallaties maakten eveneens verbindingen met
beweging en hoe wij daar naar keken.
In aanloop naar het festival organiseerden wij al enkele workshops, master-classes bij de AHK en
CREA en lezingen bij Montessori Lyceum Amsterdam. Jonge dansers van de Moderne Theaterdans
afdeling van AHK namen het Leidseplein over met Flashmobs en verraste het winkelend publiek.
Het festival droeg bij aan de diversiteit van het dansveld enerzijds en aan het samenbrengen van
lokale organisaties anderzijds. Gezamenlijk zorgde dit voor een landelijke uitstraling, een groter
publieksbereik, maar vooral een grotere interesse in dans en de waarde van dans in het dagelijks
leven.
Doelstellingen
Belangrijke doelen die zijn bereikt:
- Hedendaagse dansmakers meer speelrondes bieden op lokaal en op landelijk niveau en
programmeurs stimuleren om hedendaagse dansmakers te programmeren.
- Dansliefhebbers en dansgeïnteresseerden in contact brengen met hedendaagse dansmakers
- Nieuw publiek kennis laten maken met (hedendaagse) dans
- De waarde van dans in/voor andere disciplines en vakgebieden tonen en stimuleren
- Organisaties en netwerken in Amsterdam verdiepen en verbreden. Samenwerking tussen
meerdere organisaties in de stad.
In Amsterdam waren naast professionals uit Nederland ook elf internationale professionals
aanwezig, die hun hoge waardering hebben uitgesproken over dit initiatief. Een aantal makers zijn
vastgelegd om in het buitenland te komen spelen en/of werken in residentieprogramma’s (Cecilia
Moisio, Connor Schumacher, Fernando Belfiore).
Moving Futures is mede gefinancierd door; VSB Fonds, Fonds 21 (Generale Oost), BNG Cultuurfonds,
Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Dutch Performing Arts en Amsterdams
Fonds voor de Kunst (stichting Dans aan ’t IJ)
AMSTERDAM 9 T/M 12 OKT: Theater Bellevue, Melkweg Theater, SSBA Salon, De Balie, Dansmakers
aan ‘t IJ
Met performances van: Cecilia Moisio, Marie Goeminne, Fernando Belfiore, Jelena Kostić, Clément
Dazin, Arno Schuitemaker, Jasper van Luijk, Katja Heitmann, Connor Schumacher, Karel van Laere &
Vanja Rukavina, Jasmine Ellis, Katja Heitmann en Clement Dazin.
Workshops en lezingen van: Christian Keysers & Valeria Gazzola (neurowetenschappers), Zeynep
Gündüz, Liesbeth Wildschut, Caroline Nevejan, Cinedans.
Installaties van: Piet Langeveld & Gerda Postma en Artémise Ploegarts
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Wie je ook bent – Marie Goeminne
Marie Goeminne is choreografe met een liefde voor beeldende kunst en poëzie. Haar fascinatie voor
dat ‘wat in de mens leeft’ staat centraal in haar werk.
Wie je ook bent was een ode aan de mensheid, een abstracte uitdrukking van Marie’s geloof in de
mens’ krachtige vermogen om onvoorwaardelijk lief te hebben. Zoekend naar de essentie ontstond
haar project omtrent onvoorwaardelijke liefde. Vertrekkende van de ervaring in haar lichaam zocht
ze een bewegingstaal om de schoonheid van verbinding zonder angst voor ‘zelfverlies’ tot uiting te
brengen.
Ondersteund door Gemeente Amsterdam, Prins Bernhard Cultuurfonds, Young Artfund Amsterdam
Speellijst
31-jan
4-jul
10-jul
12-sep
15-sep
25-sep
26-sep
9-okt
10-okt
10-okt
15-okt
1-nov
8-nov
14-nov
18-dec

SSBA Salon
Buitenkunst
Dansmakers aan 't IJ
Tropentheater
Crea
Dansmakers aan 't IJ
Dansmakers aan 't IJ
Melkweg Theater
SSBA Salon
Melkweg Theater
De NWE Vorst
Rotterdamse Schouwburg
Theater aan de Rijn
Kantor festival
LUX

Amsterdam
Randmeer
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Tilburg
Rotterdam
Arnhem
Amsterdam
Nijmegen

AL13FB<3 – Fernando Belfiore
De nieuwe solo van Fernando Belfiore, AL13FB<3
onderzocht het idee van body-sculpture. Fernando
creëerde een ontmoeting van elementen om fysieke
ervaringen, lichamelijke condities en het opnieuw
vertalen van emoties, tot stand te brengen. Hij leidde
zijn publiek door poëtische en futuristische werelden,
terwijl hij de mogelijkheden van transformatie
verkende en het lichaam een nieuwe materialiteit
ontvouwt. Belfiore hervormde de omgeving als een
alchemistische verbinding van herschepping en vernieuwing.
Ondersteund door Dansmakers Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Jonge Makers fonds,
Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Prins Bernhard Cultuurfonds, Zzentrum für Proben und
Forschung Frankfurt, Work Space Brussels and Fabrica de Movimentos Porto, VERBO São Paulo,
Speellijst
15-mei
24-jul
29-jul

Forum of Live Arts
Work Space Brussels
VERBO 2014 Performance Arts Festival - Galeria

Amsterdam
Brussel, België
Sao Paulo, Brazilië
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9-sep
30-sep
1-okt
11-okt
12-okt
17-okt
1-nov
8-nov
14-nov
14-nov
15-nov
6-dec
18-dec

Vermelho
MAP/P 2014
Dansmakers aan 't IJ
Dansmakers aan 't IJ
Dansmakers aan 't IJ
Dansmakers aan 't IJ
De NWE Vorst
Rotterdamse Schouwburg
Theater aan de Rijn
Guangdong International Dance Festival
Guangdong International Dance Festival
Guangdong International Dance Festival
Kaaistudio's
LUX

Porto, Portugal
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Tilburg
Rotterdam
Arnhem
Guangzhou, China
Guangzhou, China
Guangzhou, China
Brussel, België
Nijmegen

COPRODUCTIES
BOKKO – Karel van Laere & Vanja Rukavina Coproductie met Paradiso Melkweg Productiehuis
In elk mens schuilt een verlangen naar het ongrijpbare. Maar waar de commercie vroeger de
realiteit mooier voorspiegelde, lijkt nu de realiteit vaak bepaald door de media. Met verbazing kijken
we naar deze ontwikkeling in Azië. Of gaan wij over een paar jaar ook als ons favoriete
tekenfilmfiguur over straat? Bokko was een energieke multidisciplinaire dansperformance die zich
beweegt tussen virtualiteit & realiteit.
BOKKO wordt financieel ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunst.
Speellijst
18-jan
1-feb
15-feb
15-feb
15-feb
14-mrt
17-apr
14-jun
15-jun
19-jun
20-jun
21-jun
11-jul
12-jul
13-jul
24-jul
25-jul
26-jul
8-aug
9-aug

Dansmakers aan 't IJ
De NWE Vorst/L'Aaventura
Melkweg Theater
Melkweg Theater
Melkweg Theater
Corrosia
Tweetakt
Theatre de la Ville, Danse Elergie
Theatre de la Ville, Danse Elergie
De Parade
De Parade
De Parade
De Parade
De Parade
De Parade
De Parade
De Parade
De Parade
De Parade
De Parade

Amsterdam
Tilburg
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Almere
Utrecht
Parijs, Frankrijk
Parijs, Frankrijk
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Amsterdam
Amsterdam
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10-aug
15-aug
17-aug
11-okt
14-nov
14-nov
15-nov

De Parade
Zomerfeesten
Lowlands
Dansmakers aan 't IJ
Guangdong International Dance Festival,
workshop
Guangdong International Dance Festival
Guangdong International Dance Festival

Amsterdam
Venlo
Biddinghuizen
Amsterdam
Guangzhou, China
Guangzhou, China
Guangzhou, China

Ondersteboven – Gaia Gonnelli (2+)
Het kloppen van een hart. Een hand opent en sluit zich. Zacht hoor je het ritme van een trommel. Een
kinderliedje. Plotsklaps een sprong in de lucht, een draai. Geluid zwelt aan en mondt uit in een
swingende dans.
Kunnen handen vliegen als vlinders? Kunnen armen slapen,
voeten lachen? Kan een trommel huilen?
Danseres/choreograaf Gaia Gonnelli en musicus Wiebe
Gotink lieten het publiek de rijkdom van beweging en klank
ervaren. Wiebe Gotink toverde op mysterieuze wijze
muziek tevoorschijn uit metalen staven, belletjes, de
danseres, instrumenten en zelfs een neus. In
Ondersteboven brachten muziek en dans elkaar tot leven.
Ondersteboven is ondersteund door de Europese Commissie en Small Size, big citizens - een
Europees netwerk ter bevordering van de verspreiding van podiumkunsten voor de aller kleinsten.
Speellijst
21-mrt
27-mrt
2-apr
3-apr
8-apr
9-apr
16-sep
17-sep
17-sep
21-sep
28-sep
19-okt
20-okt
20-okt
28-okt
30-okt
3-nov
3-nov
4-nov
10-dec

Dansmakers aan 't IJ - Studio Ite
Dansmakers aan 't IJ - Studio Ite
Dansmakers aan 't IJ
Dansmakers aan 't IJ
Ruuia festival, Teatterimuseo
Ruuia festival, Teatterimuseo
Ostade
Ostade
Ostade
De Krakeling
Schouwburg Almere
Buiksloterkerk
Lucent Danstheater
Lucent Danstheater
Zonnelicht
Haagsche Scholenvereniging
Shri Vishnu Basisschool
Shri Vishnu Basisschool
Cor Emousschool
Oostblok

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Helsinki, Finland
Helsinki, Finland
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Almere
Amsterdam
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Amsterdam

Moving Futures Festival Nederland
Vijf (talent)ontwikkelaars - Dansateliers Rotterdam, Dansmakers Amsterdam, DansBrabant Tilburg,
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Random Collision Groningen en Generale Oost Arnhem - bundelden hun krachten om het publiek de
dans van vandaag niet alleen te laten zien maar ook te beleven.
Moving Futures is een nieuw reizend festival met werk van aanstormend choreografietalent.
Dansmakers die zich durven uit te spreken over hedendaagse kwesties, die raakvlakken zoeken in
menselijk gedrag, filosofie en wetenschap.
Met o.a. Cecilia Moisio, Arno Schuitemaker, Jelena Kostic, Giulio D’Anna, Jasper van Luijk. Zie voor
meer informatie onze website: www.movingfutures.nl
Speellijst
9 t/m 12 okt

Theater Bellevue, Melkweg Theater, De Balie, SSBA
Amsterdam
Salon , Dansmakers aan ‘t IJ
15 t/m 17 okt
Theater De NWE Vorst
Tilburg
31 okt t/m 2 nov Rotterdamse Schouwburg, Dansateliers studio
Rotterdam
6 t/m 8 nov
Schouwburg Arnhem, Theater ad Rijn
Arnhem
18 dec
LUX
Nijmegen
In 2015 speelt de eerste editie van Moving Futures nog in Drachten, Schouwburg De Lawei op 3 en 4
april en in Utrecht, Theater Kikker op 23 en 24 april.
L.O.V.E. – Cecilia Moisio
In L.O.V.E., de avondvullende dans- en theatervoorstelling van Cecilia Moisio, stond het grenzeloze,
euforische gevoel van geluk en liefde centraal. Cecilia schetste hoe je jezelf kon verliezen in de
zoektocht naar liefde, maar ook in hoeverre de verwachtingen van de samenleving en de media ons
liefdesgedrag beïnvloeden. Ze confronteerde de toeschouwer met de vragen: geloven we nog in pure
liefde of verwarren wij ons liefdesgedrag met wat wij zien en horen om ons heen? Hoe ziet echt
geluk eruit? Is romantiek een vervanging van liefde geworden? Kunnen clichés van liefde en geluk
ook leiden tot het werkelijk ervaren van deze gevoelens?
Cecilia Moisio is artist in residence bij Dansmakers Amsterdam. In 2013 werd zij genomineerd voor
de prijs van de Nederlandse Dansdagen. Voor deze productie wordt Cecilia ondersteund door
Dansgroep Amsterdam en Stichting Imperium.
Financieel ondersteund door Dansgroep Amsterdam, Stichting Imperium, ITs Festival, Ministerie van
OCW, Gemeente Amsterdam, Fonds Podiumkunsten, Amsterdams Fonds voor de Kunsten en Prins
Bernhard Cultuurfonds SEA Fonds.
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Speellijst
24-mei
25-mei
20-jun
31-jul
1-aug
2-aug
3-aug
8-aug
9-aug
10-aug
11-aug
12-aug
9-okt
10-okt
16-okt
21-okt
2-nov

Dansmakers aan 't IJ
Dansmakers aan 't IJ
Vondelpark Openluchttheater
De Parade
De Parade
De Parade
De Parade
De Parade
De Parade
De Parade
De Parade
De Parade
Theater Bellevue
Theater Bellevue
De NWE Vorst
AINSI
Rotterdamse Schouwburg

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Tilburg
Maastricht
Rotterdam

Kunstschooldag 10 en 11 april
Coproductie met Stichting JAM
Danstheater AYA - Onstuitbaar
“Wat gebeurt er met een uitgestelde droom?” Dit vroeg de Amerikaanse schrijver en dichter
Langston Hughes zich in de jaren ’20 van de vorige eeuw af.
Onze ouders wisten het zeker. Wilden ze het werkelijk, dan kon de zon voortaan in het westen
opkomen, of in het noorden. Alles was mogelijk, dachten ze. Als je maar gelooft dat jij de wereld kunt
veranderen.
Maar ik kijk uit het raam. Slaapdronken. En zie de zon opkomen. In het oosten. Opstaan. Uit bed.
Opstand. Verzet. Tegen de wereld die zegt dat wij ons koest moeten houden. Dat je dankbaar moet
zijn. Dat we ons keurig moeten aanpassen. Dûh. Wij willen de zon niet in het westen, oosten,
noorden of zuiden zien opkomen. Maar in onszelf. Wij willen stralen. Elke dag. Ons tegenhouden?
Kunnen ze niet. Want zij zijn oud, wij zijn nieuw. Occupy, Arabische lente, Twitter-oproer: we staan
niet stil. Wij branden, bewegen, gaan nooit onder. Want wij zijn de zon van morgen. Onstuitbaar.
Don’t Hit Mama - In My Pocket
De club events van Don’t Hit Mama namen je mee op een wonderlijke trip. Geen vaste stoel, maar
meebewegen met de dansers op de vloer, was dé tip.
Een professioneel team van makers, dansers en een DJ onderwierpen een ploeg jonge, talentvolle
dansers aan een test. Breakdancer Carlos Rocha, een oude rot in het vak, wierp zijn charme,
ritmegevoel en ervaring in de strijd. Vogue & waacking diva Junadry Leocaria stelde de dansers op de
proef met een streng regime. En last but not least is er DJ Lovesupreme, voor het emotioneel en
muzikaal uitbalanceren van de avond. De groep dansers reageerde als een school vissen, vloeiend,
snel, soms afwachtend. Druk bezig met ontdekken wat zij ‘aan bagage’ met zich meedragen, waar ze
vanaf willen en wat zij graag aan hun ‘pocket’ zouden willen toevoegen.
Speellijst Kunstschooldag
10-apr Don't Hit Mama

In My Pocket

Dansmakers aan 't IJ

Amsterdam
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10-apr
11-apr
11-apr

Don't Hit Mama
AYA
AYA

In My Pocket
Onstuitbaar
Onstuitbaar

Dansmakers aan 't IJ
Dansmakers aan 't IJ
Dansmakers aan 't IJ

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Herfstvakantie kinderfestival 13-17 oktober
Coproductie met Stichting JAM
Swingende, spannende en grappige theatervoorstellingen waren er iedere middag van de
herfstvakantie te zien in het kader van Dansmakers in Amsterdam Noord.
Speellijst
13-okt Huis van Barm
14-okt
15-okt
16-okt

17-okt

Buhne Biest / Kathrin
Gramelsberger
Wijs
Wie Walvis

De Stilte, dans
gezelschap voor de
jeugd

Meneer Hoedjes vangt
een vis
Kriebels in mijn bil

Dansmakers aan 't IJ

Amsterdam

Dansmakers aan 't IJ

Amsterdam

Emmertje
Moustachio, een
muzikaal
liefdesverhaal over
een boer, een boerin
en drie mannen met
snorren.
Vliegende Koe

Dansmakers aan 't IJ
Dansmakers aan 't IJ

Amsterdam
Amsterdam

Dansmakers aan 't IJ

Amsterdam

INTERNATIONALE RESIDENCIES
AL13FB<3 – Fernando Belfiore
Residentie in Brussel, Porto en Sao Paolo, Brazilië
Deze voorstelling staat al beschreven bij eigen producties. Zie pagina 4 voor meer informatie.
Once Upon A Time | A Trilogy – Sara Wiktorowicz
Co-productie met Equilibrio Roma
Once Upon a Time was een trilogie die drie perspectieven op verschillende generaties vrouwen lieten
zien. Deze trilogie bestond uit twee solo's en een duet dat door middel van dans, film en theater
werd gepresenteerd. Voor deze première voegde Sara Wiktorowicz eerder gecreëerde werken
tijdens een residentie bij Dansmakers Amsterdam samen tot een trilogie.
In de residenties voor dit duet gaf Sara een DanceAbility klas aan een groep grootmoeders.
DanceAbility is dans voor iedereen, ongeacht het vermogen of de handicap. In het duet komen de
herinneringen van deze grootmoeders tot leven door middel van beweging, muziek, ruimte en tijd.
Zij stellen de vraag: wat hebben we met elkaar gemeen, ook al hebben we in verschillende generaties
geleefd?
Speellijst
6-sep

Dansmakers aan 't IJ

Amsterdam

7-sep

Dansmakers aan 't IJ

Amsterdam
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DOORLOPENDE PROJECTEN EN REPRISES
Kleur – Gaia Gonnelli (dansvoorstelling vanaf 2 jaar)
Een emmer gaat open... Wat zit erin? Blauwe verf. En in de andere emmers ? De dansers beginnen te
kruipen, rollen en draaien over de vloer. Ze laten gekleurde sporen achter op het papier, in rood,
blauw, geel en groen. Langzaam ontstaat er een kleurrijk schilderij gemaakt, niet alleen met kwasten
of met handen en vingers, maar met het hele lichaam.
Gaia’s interesse ligt in het creëren van werk dat kinderen stimuleert om hun eigen, autonome
verbeeldingskracht te gebruiken. Zij biedt hen de contouren voor interpretatie, maar niet de
hapklare betekenissen.
Kleur begon als onderzoeksproject in 2012 en ging in première in 2013. De voorstelling heeft al twee
seizoenen succesvol gespeeld en wordt verkocht door Theaterbureau frontaal.
Speellijst
5-jan
5-jan
13-jan
13-jan
19-jan
19-jan
25-jan
26-jan
29-jan
29-jan
9-feb
10-feb
12-feb
19-feb
20-feb
7-mrt
8-mrt
8-mrt
13-mrt
13-mrt
9-nov
9-nov
11-nov
12-nov
14-nov
15-nov
15-nov
16-nov
16-nov
21-nov
21-nov
22-nov
22-nov
23-nov
23-nov

11:00
15:00
10:45
13:00
10:00
12:15
15:00
14:30
9:30
11:15
11:00
10:30

11:00
17:30
11:00
16:30
10:45
13:00
12:00
17:00
10:30
10:30
10:00
12:00
17:00
16:00
18:00
17:00
19:00
12:30
18:00
12:30
18:00

Tonnelschuur&Filmschuur
Tonnelschuur&Filmschuur
De Bareel (Cultuurbrigade)
De Bareel (Cultuurbrigade)
Wilminktheater
Wilminktheater
Pier K Hoofdoorp
Dorpstheater Wormer
Theater De Vest
Theater De Vest
Podium Mozaiek
Podium Mozaiek
Podium Mozaiek
Podium Mozaiek
KAAS&KAPPES festival
Italie
Italie
Italie
Basisschool Panta Rhei
Basisschool Panta Rhei
El Graner
El Graner
Mercats de les Flors
Mercats de les Flors
L'Estruch
L'Estruch
L'Estruch
L'Escorxador
L'Escorxador
Zelaieta Zentroa
Zelaieta Zentroa
Barakaldo Antzokia
Barakaldo Antzokia
Kultur Leioa
Theater Barakaldo

Haarlem
Haarlem
Heemskerk
Heemskerk
Enschede
Enschede
Hoofdorp
Wormer
Alkmaar
Alkmaar
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Duisburg, Duitsland
Bologna, Italië
Bologna, Italië
Medicina, Italië
Beverwijk
Beverwijk
Barcelona, Spanje
Barcelona, Spanje
Barcelona, Spanje
Barcelona, Spanje
Sabadell, Spanje
Sabadell, Spanje
Sabadell, Spanje
Lleida, Spanje
Lleida, Spanje
Amorebieta, Bilbao, Spanje
Amorebieta, Bilbao, Spanje
Barbakaldo, Bilbao, Spanje
Barbakaldo, Bilbao, Spanje
Leioa, Bilbao, Spanje
Barbakaldo, Bilbao, Spanje
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SIGNS – Jochen Stechmann
SIGNS was een performance die zich richtte op de oude communicatie techniek van vlagseinen of
semafoorseinen. Het onderzocht de fricties en interferenties tussen lichamelijke beweging,
betekenis, taal en leesbaarheid. Signs speelde al veelvuldig op festivals in 2012/2013 in
verschillende vormen en werd voor Culturele Zondagen weer terug gehaald in 2014.
Speellijst
2-mrt

Culturele Zondagen

Utrecht

Juxtapose – Cecilia Moisio
Twee vrouwen gevangen in het streven naar perfect versus zichzelf te zijn. Ze zijn verleidelijk, grappig
en provocerend met een vleugje sarcasme. Als team confronteren zij de externe waarnemer, zij
willen verbinding maken en begrepen worden. Maar kunnen ze het beeld dat zij voor zichzelf hebben
gecreëerd hoog houden?
Juxtapose is een voorstelling die tekst en beweging combineert om een reactie te geven op onze
maatschappij. Waar de vrouw zich moet manoeuvreren tussen niet alleen intens vrouwelijk, maar
tegelijker tijd ook assertief en mannelijk zijn. Balancerend tussen de dualiteit van innerlijke emoties
en hoe wij onszelf portretteren volgens externe verwachtingen. Juxtapose was een reactie op onze
behoefte om ons te spiegelen aan anderen en te worden begrepen en geaccepteerd, gewoon zoals
we zijn.
Ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Gemeente Amsterdam
Speellijst
5-mrt
13-mrt
2-apr
4-apr
11-apr
27-aug

De Lawei
Corrosia
Theater Kikker
Schouwburg Arnhem
Grand bain, Les Reperages
Tanzmesse

Drachten
Almere
Utrecht
Arnhem
Lille, Frankrijk
Dusseldorf, Duitsland

SuperNatural – Fernando Belfiore & Florentina Holtzinger
Fernando en Florentina performden en construeerden een doorlopende performance. Ze creëerden
een euforische plastic werkelijkheid, geboren uit bliksem-achtige intuïtie en improvisatie die ze
uitvoerden op/met elkaar op/met het publiek. Ze zochten naar plaatsen waar performance werd
uitgedaagd en brachten het proces als een intiem deel van de publieke ervaring.
De twee choreografen hebben elkaar ontmoet op de SNDO (School voor Nieuwe Dans Ontwikkeling).
Sindsdien werken zij af en toe samen. SuperNatural is onderdeel van een nieuw project-in-proces van
de opkomende choreografen. SuperNatural ontstond bij de Makers Intensive in 2013 en blijft een
project in ontwikkeling.
Speellijst
29-mrt

Bouwplaatsfestival - Volkskrantgebouw

Amsterdam

15-mei

Forum of Live Arts

Amsterdam
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VOORSTELLINGEN
Open Podium 28 juni
DIVE DEEPER - KEREN ROSENBERG
Geïnspireerd door het verhaal over Narcissus naar de interpretatie van de Franse filosoof Gaston
Bachelard die stelde dat: “Materie is de spiegel van onze energieën die de verbeelding aannemen en
roept de persoonlijkheid in ieder van ons op die de wil om actie aangrijpt”. In dit werk werd reflectie
getriggerd om het constante streven naar het vatten van onze ongrijpbare zelf bloot te leggen.
SPACE IS ONLY NOISE - CHRISTOPHER OWEN
Space is only Noise was een live geluidsinstallatie performance die de structuren tussen geluid,
ruimte en lichamelijkheid probeerde te ontrafelen en te begrijpen.
TREADMILL - INBAL ABIR
Een voorstelling over de paradox van een conflict.
CHAIRWOMAN, MOVEMENT PORTRAIT - ANABEL ECKERLING
Chairwoman was een samenwerking tussen een danser en een inter-architectuur student die de
sporen van bewegingen in de ruimte probeerde te vangen. Continu beïnvloeden en vormen onze
bewegingen onze omgeving. Bewegingen kunnen ons veel leren over onszelf. Met dit project
probeerde ze een bewustzijn te creëren over het gebruik van de ruimte die als vanzelfsprekend werd
beschouwd. Vragen over de manier waarop we bewegen, zitten, leunen en aanraken leiden dit
experiment om vervolgens te bepalen of diverse bewegingskwaliteiten verschillende effecten
kunnen hebben op meerdere oppervlaktes. Elk object in de ruimte diende voor de danser als een
ontmoeting met een dimensie van tijd.
JOY - EMILIE BIRRAUX
JOY ging over het omgaan met een crisis. JOY was een vrouw die gehoord wide worden. JOY was een
risicovolle poging om de Hymn to Joy van Beethoven te choreograferen. Een spel tussen de grootheid
van de muziek en de kleinheid van ons menselijk bestaan.
GENOME - JAMIE DE GROOT
De mensheid zoekt altijd naar manieren om langer en beter te leven. We willen dingen verbeteren,
dingen perfect maken en we zijn altijd opzoek naar het juiste medicijn of wetenschappelijke
oplossingen om dit te bereiken. We willen de natuur laten groeien in haar normale staat, maar we
vernietigen en verbouwen de natuur en manipuleren het genetisch. Maar zal er een moment komen
dat we mensen gaan gebruiken voor genetische experimenten? Accepteren we dit of komen we in
protest?
Speellijst:
28-jun

Open Podium

Dansmakers aan 't IJ

Amsterdam

SHORT RESIDENCY PROJECTEN EN ONDERZOEK
Workingmaking out – Jochen Stechmann in samenwerking met Matias Daporta
Twee mannelijke performers vertrokken vanuit Michel Foucault’s concept van zelf-technologie en
Jane Fonda’s workout systeem Aerobics en gaven een overzicht van hun seksuele geschiedenis. In
een speelse confrontatie, doordrongen van intimiteit en bedrog, spiegelden en deconstrueerden zij
plezier en de praktijk.
Workingmaking Out bestond uit een reeks van experimenten en waarheidsbevindingen, gericht op
het verlangen en de integratie van de blik van de toeschouwer.
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Zijn choreografieën dagen de perceptie van wat tegenwoordig kan worden verstaan onder ‘dans’ uit,
ze vervangen choreografie gedeeltelijk door discours over choreografie. Ze bevatten documentaire
strategieën en elementen van natuurwetenschap.
Speellijst:
24-jan
25-jan

Dansmakers aan 't IJ
Dansmakers aan 't IJ

Amsterdam
Amsterdam

Interactive Content Workshop (2x in 2014)
Hoe kunnen we inspiratie en kennis delen; en ideeën ontwikkelen via interactieve, interdisciplinaire
praktijk? Deze vraag vormde de basis van een pilot workshop waarin een choreograaf, een
kunstenaar (van een andere discipline dan dans), een theoreticus en de deelnemers aan de workshop
zich in een thema verdiepten die hen inspireerde – elk vanuit hun eigen perspectief.
Tijdens de drie uur durende workshop lieten de choreograaf, de kunstenaar en de theoreticus items
zien die hen inspireerden en die hun perspectief op het gekozen thema uitlichten. Dit kon een
(fragment van een) film, een tekst, een foto, een dans, etc. zijn. Naast het tonen en delen waren er
ook praktische opdrachten zijn die door alle deelnemers van de workshop werden uitgevoerd.
Het doel was om een breder en nader inzicht te geven in de inspiratie en om te reflecteren op de
scheppende perspectieven die een kunstenaar heeft bij het ontwikkelen van een thema of idee. Hoe
lokken we elkaar uit tot het zien van nieuwe dimensies van hetzelfde thema?
De choreograaf, de kunstenaar en de theoreticus begeleiden de workshop maar ook de groep
deelnemers wordt interactief betrokken.
1. Cecilia Moisio, Vincent Wijlhuizen en Alberto Novello
Tijdens de eerste Interactive Content Workshop had Cecilia Moisio samen met Vincent Wijlhuizen
(acteur, regisseur, dramaturg) en Alberto Novello (wetenschapper, componist) geprobeerd het
binnenste van elke mens fysiek naar buiten te brengen. In deze workshop kwam het
grenzeloze, euforische gevoel van geluk en liefde centraal te staan. De deelnemers werden
geconfronteerd met de vragen: geloven we nog in pure liefde of verwarren wij ons liefdesgedrag met
wat wij zien en horen om ons heen? Hoe ziet echt geluk eruit? De workshop werd afgesloten met
een gesprek over de sociaal-maatschappelijke vraagstukken van geluk en liefde.
2. Mouna Laroussi, Fernando Belfiore en Jochen Stechmann
Aansluitend op de Makers Intensive: Fernando, Mouna en Jochen lieten zien wat tien dagen intensief
werken in de studio´s van Dansmakers kan opleveren. Centraal stond het delen van kennis, elkaars
creativiteit stimuleren en een concept uitwerken. De nadruk lag op het proces, zonder de
verwachting en de druk een volwaardige voorstelling af te leveren. Tijdens de Interactive Content
workshop deelden zij deze manier van werken en denken met de deelnemers aan de workshop.
Speellijst:
9-feb
Cecilia Moisio
18-mei
Mouna, Fernando, Jochen

Dansmakers aan 't IJ
Dansmakers aan 't IJ

Amsterdam
Amsterdam

Experiment – Fernando Belfiore 23 maart
Het EXPERIMENT OF THE 23rd was een unieke performance, een ervaring, een ontmoeting, een
hedendaagse dansspeeltuin. Deze dag werd geleid door een groep Amsterdamse kunstenaars onder
leiding van Fernando Belfiore.
De kunstenaars stelden een middag voor die het idee van ‘publiek’ bevraagt. ‘Publiek’ werd in
verschillende vormen en in zijn verborgen betekenissen benaderd, om zo publiek en privaat beleid te
ondervragen. Wie en wat is het publiek voor dansvoorstellingen. Waar zijn de grenzen? En wat
kunnen we doen als gemeenschap?
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Het event was ook bedoeld om nieuwe ruimtes voor interactie en mobilisatie te creëren in de
hedendaagse dans scene van Amsterdam. Het was een productie, die consumptie heroverweegt. Het
verkende nieuwe formats op vormen van toeschouwen.
Speellijst:
23-mrt

15:00

Dansmakers aan 't IJ

Amsterdam

Makers Intensive I en II
Makers Intensive I
Op 16 mei hebben Fernando, Mouna en Jochen laten zien wat tien dagen intensief werken in de
studio´s van Dansmakers kan opleveren. Centraal stond het delen van kennis, elkaars creativiteit
stimuleren en een concept uitwerken. De nadruk lag op het proces zelf, zonder de verwachting en de
druk een volwaardige voorstelling af te leveren.
Jochen Stechmann
Stechmann onderzocht in zijn stuk een set van handelingen waarin we spreekwoorden gebruiken die
lichamelijk connotaties hebben. Letterlijk en figuurlijk spreken en dansen, zoekende naar manieren
om te schakelen tussen rollen, vaststellen en ondermijnen van (machts-)relaties tussen ons
performers en tegenover de toeschouwers.
Mouna Laroussi
Sociale controle van verschillende gemeenschappen en het effect op de vrouw zijn onderwerpen die
Mouna Laroussi in deze periode heeft onderzocht. De complexiteit van de vrouw en haar culturele
achtergrond stonden in dit dans duet centraal. Zij dook met haar dansers Sarah M'Peti en Kim
Hoogterp de studio in om te ontdekken hoe het lichaam zich beweegt onder deze omstandigheden.
Tegenstrijdigheden die zij hierbij uitdiepen zijn: difficulteit versus vrijheid, spanning versus
ontspanning, gekooid versus vrijheid en dood versus liefde.
Fernando Belfiore
Chaos (CHOREOGRAFIE), Transformatie (BEWEGING) en Magie (LICHAAM). CHOREOGRAFIE
onderzocht perceptie en beïnvloeding in plaats betekenis en representatie. BEWEGING werd
onderzocht door onlogische en onbekende voorwaarden te creëren voor en op het lichaam.
LICHAAM diende als een relationele bron die ons in staat stelt om nieuwe materialiteit bloot te
leggen.

Makers Intensive II – in samenwerking met Wies Bloemen van Danstheater AYA
Kathrin, Gaia en Jochen lieten in het tweede deel van de Makers Intensive zien, wat vijf dagen
intensief werken in de studio´s van Dansmakers kan opleveren. Deze tweede Makers Intensive stond
in het teken van werken voor een speciale publieksdoelgroep, of dit nu de allerkleinste of aller
oudsten onder ons zijn.
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Gaia Gonnelli
In de afgelopen twee jaar heeft Gaia Gonnelli werk voor kinderen vanaf 2 jaar gecreëerd. Als
danseres en choreograaf is voor Gaia altijd het lichaam de primaire bron van inspiratie. In haar werk
heeft het lichaam dan ook de belangrijkste beeldende en verbeeldende kracht. In deze Makers
Intensive richtte Gaia zich niet specifiek op het ontwikkelen van een nieuw concept voor haar
volgende voorstelling maar op het onderzoek naar nieuwe creatie methodes. Tijdens deze Makers
Intensive werkte ze voor het eerst met twee mannelijke dansers: Niels Weijer en Bryan Atmopaviro.
Jochen Stechmann
Tijdens deze Makers Intensive lag zijn focus op het ontwikkelen van stukjes choreografie voor
jongeren op basis van de vlag semafoor. De dansers schrijven met hun lichaam en de vlagen en het
publiek leest mee.
Jochen zag het als een uitdaging om via de opdrachten van de coaches zijn eigen manier van werken
te verruimen en om nieuwe choreografische ingangen te vinden die sterk op de belevenis van de
toeschouwer werken. Wat IS en wat DOET taal?

Kathrin Gramelsberger
Het thema van Kathrin's onderzoek was ontmoetingen. Drie dansers komen elkaar op neutraal
terrein tegen. Ieder met een eigen rugzak aan verhalen maar wat telt is het nu! Welke ontmoetingen
hebben impact op elkaar en is die indruk blijvend? Maakt elk afscheid automatisch plek voor een
nieuw begin? Live muziek was hierbij een belangrijk onderdeel en werd gespeeld door de dansers
zelf. De muzikale onderdelen waren de viool, zang en ritmes waarbij muziek en dans een geheel
kunnen worden en elkaar uitdagen of dragen.
Speellijst:
16-mei 20:00
27-jun

16:00

Makers Intensive I: Mouna,
Fernando, Jochen
Makers Intensive II: Gaia, Jochen,
Kathrin

Dansmakers aan 't IJ

Amsterdam

Dansmakers aan 't IJ

Amsterdam

CUT – Fernando Belfiore (vondelpark)
CUT was de groepschoreografie van Fernando Belfiore, het stuk verkende het organische en het
kunstmatige, het lichaam en de extensies, het sierlijke en het krachtige.
Met minimalistische, sculpturale beweging en intensiteit, creëerde de choreografie het
monumentale en bevroeg het spectaculaire. Het presenteerde een lichaam dat nieuwe
mogelijkheden van transformatie verkende. Een lichaam vechtend met de eigen externe conditie om
opnieuw de beleving van onze fysieke omgeving te creëren.
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Speellijst
16-mei
8-aug

20:00
20:30

Dansmakers aan ’t IJ – Makers Intensive
Vondelpark Openluchttheater

Amsterdam
Amsterdam

Once Upon A Time | A Trilogy – Sara Wiktorowicz
Once Upon a Time is al eerder beschreven. Zie voor meer informatie pagina 10.
Speellijst:
6-sep
7-sep

20:30
16:00

Dansmakers aan 't IJ
Dansmakers aan 't IJ

Amsterdam
Amsterdam

Auf meiner Seele hat ein Fremdling getanzt – Nina Wijnmaalen
Auf meiner Seele hat ein Fremdling getanzt vormde samen met het eerdere werk van Nina
Wijnmaalen There is no place like home en Object of Desire een drieluik waarbinnen een
microkosmos - gerepresenteerd door zeven individuen en een koor - als metafoor diende voor het
moeizaam leggen van contacten en de kwetsbaarheid van de menselijke communicatie. Deze zeven
individuen waren op zoek naar de verbinding met zichzelf, de ander en hun omgeving en doen
verwoede pogingen om elkaar te bereiken; zij toonde ons fragmenten van gedachten, verlangens en
fantasieën over zichzelf en de ander en leggen op deze manier de (innerlijke) strijd van het
verlangende, worstelende individu bloot.
Ondersteund door Dansmakers Amsterdam, Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Stichting Stokroos
Speellijst:
22-nov
23-nov

20:30
16:00

Dansmakers aan 't IJ
Dansmakers aan 't IJ

Amsterdam
Amsterdam

Haschoema – Mouna Laroussi
Spanning versus ontspanning, gekooid versus vrijheid en liefde
versus dood. De sociale controle binnen de Arabische gemeenschap
en het effect op de vrouwen is hetgeen wat centraal stond in het
onderzoek van Mouna Laroussi.
Mouna Laroussi belichaamt haar bi-culturele Marokkaans
Nederlandse roots in vernieuwende cross-over dansstijlen. Het
werk van Mouna staat bekend om haar rauwe, gespierde
choreografieën met een dosis realiteit en een vleugje humor. Als
jonge choreografe en theatermaakster kijkt ze over de grenzen heen en inspireert ze door de
culturele verschillen en overeenkomsten te belichten in haar werk.
Speellijst:
12-dec
13-dec
14-dec

20:30
20:30
16:00

Dansmakers aan 't IJ
Dansmakers aan 't IJ
Dansmakers aan 't IJ

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Paradiddles – Anne Suurendonk
Het werk van Anne Suurendonk kenmerkt zich door haar muzikale, dynamische bewegingstaal,
waarmee ze een diepere emotionele laag communiceert. Door de jaren heen heeft Anne een begin
gemaakt aan het ontwikkelen van een eigen hedendaagse danstaal. Een volgende stap in haar
ontwikkeling zet zij met het doen van een stijlonderzoek. Tijdens haar residency project is zij bezig
geweest met het creëren van bewustwording van wat voorheen intuïtief ontstond en het
onderzoeken van de fysieke kenmerken.
‘Paradiddles’ was de uitkomst van een intensieve zoektocht. Een zoektocht naar versterking van
fysieke uitdrukkingskracht.
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Ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunsten
Speellijst:
13-dec
14-dec

20:30
16:00

Dansmakers aan 't IJ
Dansmakers aan 't IJ

Amsterdam
Amsterdam

ANDERE PROJECTEN EN FACILITAIRE ONDERSTEUNING
Buurman in de Winter – Andreas Denk/ Plan-d
16-dec
10:30
Dansmakers aan 't IJ
16-dec
13:30
Dansmakers aan 't IJ

Amsterdam
Amsterdam

Circ/us – Ron Bunzl
4-jan
20:00
5-jan
14:00
5-jan
20:00
9-jan
20:00
10-jan
20:00
11-jan
20:00
12-jan
14:00
12-jan
20:00

Dansmakers aan 't IJ
Dansmakers aan 't IJ
Dansmakers aan 't IJ
Dansmakers aan 't IJ
Dansmakers aan 't IJ
Dansmakers aan 't IJ
Dansmakers aan 't IJ
Dansmakers aan 't IJ

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Circus Santa Sangre – Andreas Denk / Plan-d
3-feb
13:00
Dansmakers aan 't IJ

Amsterdam

Au – Andreas Denk/ Plan-d
2-mrt

Amsterdam

Dansmakers aan 't IJ

Bold in Motion 3 – Moderne Theater Dans Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam
12-jun
20:00
Dansmakers aan 't IJ
Amsterdam
13-jun
20:00
Dansmakers aan 't IJ
Amsterdam
14-jun
14:00
Dansmakers aan 't IJ
Amsterdam
14-jun
20:00
Dansmakers aan 't IJ
Amsterdam
YoungArt Fund Amsterdam
Marie Goeminne presentatie op de Rijksacademie n.a.v. winnen YAA-prijs
29-jan
17:00
Koninklijke Rijksacademie
Amsterdam
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