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Dansmakers is een productiehuis in Amsterdam Noord dat verschillende makers, dansers,
gezelschappen en collectieven ondersteunt. Ze doen dit in de eerste plaats door een fysieke plek te
faciliteren die ruimte biedt voor fysieke en verbale dialoog tussen verschillende dans- en beweging
gerelateerde mensen. Discussie en kritische stimuli zijn essentieel voor het maken van goed werk,
maar ook uiterst belangrijk voor de ontwikkeling van het dansveld in zijn geheel (en in dit geval
voornamelijk Amsterdam).
Op deze manier creëert Dansmakers een platform waar dansers en makers kunnen komen om over
hun werk te spreken en dingen te laten zien waar feedback op gegeven kan worden. Deze figuren
komen enerzijds van Dansmakers zelf; Suzy Blok en haar gehele team zijn ontzettend hulpvaardig op
het gebied van artistieke begeleiding (ook mede door hun connecties/pool of people gerelateerd aan
Dansmakers), maar ook kwesties van praktische aard voor makers en dansers, zoals financiële zaken
en productionele dingen kunnen worden besproken met het team.
Zo voelt Dansmakers als een basis waar ook wij als danscollectief in Amsterdam bij terecht kunnen
voor ons werk op artistiek én praktisch gebied.
Daarnaast voelen wij een duidelijke en voelbare steun vanuit Dansmakers om ons werk te laten zien
en te maken. De studio’s worden ter beschikking gesteld voor goede tarieven, Dansmakers biedt
residenties aan waarbij makers de ruimte en artistieke begeleiding krijgen zich te ontwikkelen en host
regelmatig verschillende soorten dans- en bewegingslessen om dans te faciliteren voor dansers en
geïnteresseerden.
Dit maakt dansmakers een fantastische broedplaats om te groeien in een gezonde werkomgeving;
Het productiehuis trekt verschillende soorten (dans)makers aan die geïnteresseerd zijn elkaars werk
en elkaar ook feedback en impressies kunnen bieden die van belang zijn het werk verder te
ontwikkelen.
Wij bewegen ons als collectief CHRONOS in het experimentele dansmilieu en de plekken waar je als
beginnend dansmaker je werk kan ontwikkelen Amsterdam zijn beperkt. Dansmakers is een van de
meest belangrijke plekken voor ons (geweest) waarbij wij ons niet direct beoordeeld en veroordeeld
voelen als wij komen met een experimenteel en eventueel extreem idee. Dansmakers is een plek die
deze nieuwe ideeën voelbaar de ruimte wil bieden en dat is als kunstenaar heel bevrijdend. Daarnaast
is Dansmakers ook realistisch en kritisch op deze ideeën en helpt om zo’n extreem experimenteel
concept vorm te geven, steun te bieden en realistisch te blijven. Als jonge maker is dit een ontzettend
waardevol proces wat niet veel productiehuizen durven te bieden omdat het lijkt alsof veel
productiehuizen werken via een protocol en het zou zonde zijn als zo’n leerzame plek verdwijnt in een
progressieve stad als Amsterdam.

In de hoop op een oplossing voor de urgente situatie die is ontstaan.
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