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Geachte leden van de commissie,

Voor u ligt het Ondernemingsplan van Moving Arts Project (MAP), een kunstenaarscollectief dat met veel engagement community art projecten 
vanuit het hart van de wijk maakt. Door duurzaam in de haarvaten van de stedelijke samenleving te investeren, met toegankelijke en voorbeeld 
stellende projecten, maakt MAP een brede deelname aan de kunsten mogelijk en draagt zij bij aan artistieke en maatschappelijke innovatie. Met 
hun werk creëren de kunstenaars van MAP een aanvullend artistiek aanbod dat de diversiteit van de stad reflecteert.

MAP is een kleine organisatie met een groot netwerk van deelnemers en een vaste basis in de cultuurgebouw Tugela85 in de 
Transvaalbuurt. De vierjarige subsidie uit het kunstenplan 2017-2020 heeft er mede voor gezorgd dat MAP zich stabiel en duurzaam heeft 
kunnen ontwikkelen. Het bestuur van MAP is bijzonder trots op een aantal iconische projecten die in de afgelopen vier jaar zijn uitgevoerd. 
Een van de hoogtepunten is TransTaalKinderen; een lokaal en actueel thema over kinderen die vertalen voor hun ouders, en wat op een 
stedelijke en landelijk podium is gedeeld. Wat deze projecten zo bijzonder maakt is dat zij een verbinding maken tussen het kleine lokale 
en het grootstedelijke, dat het proces van samenwerking met bewoners en partners uit de buurt, net zo belangrijk is als de uiteindelijke 
presentatie. Dat deelnemers worden uitgedaagd te durven dromen, ook als de thematiek schuurt en wringt omdat het uit het hart van het 
leven en de wijk komt. Wij vinden het heel bijzonder om mensen uit de wijk zowel in de wijkzaal ‘het Krugerplein’ als op het podium van 
het OBA en het ITA te zien deelnemen, zowel als publiek als performer. 

De bezoekersaantallen en samenwerkingspartners zijn gegroeid en bedrijfsmatige doelstellingen zijn gehaald. MAP heeft een raad van 
adviseurs geïnstalleerd en het stichtingsbestuur uitgebreid naar vijf personen. Bedrijfsvoering en activiteiten zijn gebaseerd op multiple 
financiering vanuit publieke en private fondsen, sponsoring, eigen inkomsten en werk in opdracht. MAP heeft zich ondernemend opgesteld 
wat zich vertaalt in een toename van de eigen inkomsten. Wij gaan ervan uit dat deze trend zich ook de komende periode positief voortzet, 
gezien de ontwikkeling van KARELs KARAVAAN en de samenwerking met uiteenlopende opdrachtgevers.  

Met een meerjarige ondersteuning door AFK worden randvoorwaarden gecreëerd voor het structureel ontwikkelen van projecten. Met 
vertrouwen zien wij de uitvoering van de nieuwe plannen tegemoet die zijn samengebracht in 4 programmalijnen 1) vanuit het hart van de 
wijk, 2) door het stedelijk landschap, 3) educatie en netwerk, 4) facilitair. MAP wil doorgaan en verdiepen op de ingezette programmatische 
koers gericht op artistieke en maatschappelijke innovatie, vanuit het hart van de wijk en gerelateerd aan grootstedelijke vraagstukken. 
Heel blij zijn we met de samenwerking verschillende partners zoals Duda Paiva Company, Hoge School van Amsterdam, Rode Loper op 
School, Dynamo en Urban Paradoxes. In het bijzonder kijken we uit naar de uitwisseling met de Vrije Universiteit (leerstoel Veerkracht door 
Diversiteit en Inclusie o.l.v. Halleh Ghorashi) waarmee de praktijkkennis van MAP en de wetenschappelijke kennis samenkomen. 

Binnen de kaders van het Kunstenplan is geen specifieke ruimte voor de multidisciplinaire community arts projecten van MAP. Wij hebben ervoor 
gekozen om in te dienen onder Cultuureducatie, omdat dit het beste aansluit bij onze projecten, werkwijzen en ambities. Mocht het noodzakelijk 
zijn in een andere commissie onze aanvraag (ook) te behandelen, dan vertrouwen wij erop dat wij hiervan op de hoogte worden gesteld.  

 
Wij hopen dat de commissie onze plannen met plezier leest en de waarde ervan voor een divers kunstenaanbod in de stad erkent. 

 
Namens het bestuur van stichting Moving Arts Project, Loes Leatemia, bestuursvoorzitter
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1 
AANLEIDING

“Een van de belangrijke functies van kunst is volgens 
mij om de horizon van het denken te verbreden. Je 
brengt letterlijk een nieuw beeld aan het licht. En ik 

denk dat als je dat op sociale thema’s doet, bijvoorbeeld 
met de thema’s die MAP aankaart, dat je bijdraagt aan 

een mogelijk publiek debat. Dus je biedt eigenlijk 
alternatieven om door middel van kunst na te denken 
over de sociale orde, over hoe het geregeld is en hoe 

het misschien ook anders zou kunnen. Ik denk dat kunst 
een van de belangrijkste kritische elementen is voor een 

democratische politiek.” 

Redouane Amine  
deelnemer,  

toeschouwer,  
adviseur en  

gespreksleider

projectmatige naar een meer structureel opererende organisatie 
konden ontwikkelen. Voor de komende periode hebben we meer 
ruimte en focus aangebracht voor verdere  artistieke verdieping en 
intensievere verbinding met de plek waar we werken. Van groot 
belang hierin is het uitdijende netwerk waarmee we in verbinding 
staan. Dat vormt het hart van onze artistieke praktijk.
Als organisatie bevinden we ons op een scharnierpunt. We kijken 
terug op 10 jaar werken in de wijk waarin we met kunstprojecten een 
positieve bijdrage hebben kunnen leveren aan de ontwikkeling van 
de leefbare stad (in het bijzonder de Transvaalbuurt). We zien ook dat 
samen en/of individueel deelnemen aan het dagelijks leven, de wijk 
en onze maatschappij minder vanzelfsprekend is, dat de kloven tussen 
mensen op wijkniveau dieper worden onder druk van gentrification 
(zie: "Houd/t Moed/t"); polarisatie toeneemt door het gevecht over 
wie gelijk heeft en de waarheid in pacht meent te hebben (zie: "Waar 
heden - heden waar"); en kansenongelijkheid groeit doordat mensen 
vastlopen in de systemen die hen juist zouden moeten helpen (zie: 
"Stuck in the middle?"). Hiermee staan de inbedding in de sociale 
netwerken van de wijk onder druk. Dat we er uiteindelijk wel uitkomen 
met elkaar ‘als we het maar samen doen’ lijkt steeds minder evident 
als juist deelnemen zelf problematisch wordt. We zien dit terug in 
het huidige politieke debat waarin deelnemen een urgent thema is. 
Wij onderschrijven het belang van een inclusieve stad die elke keer 
opnieuw werkt aan diversiteit, zeker in de kunsten. 
Om deelname aan de kunsten en de stad te laten beklijven 
vinden wij een duurzame verbinding met het (lokale) netwerk van 
essentieel belang. Dit netwerk is het resultaat van een wederzijds, 
taai en complex proces. Een bijna niet te ontwarren knoop van 
handen schudden, vragen, luisteren, hardvochtig oneens zijn of 
knallen in creatieve energie. Op de m2 van de wijk is het geploeter; 
liefdevol, noodzakelijk, dagelijks geploeter van actievelingen, die 
de complexiteit van ‘samen de stad maken’ aangaan. Wij houden 
van deze dynamiek en van de lange adem die hiervoor nodig is. 
Het is waar de veelstemmige stad, met zoveel dwarsverbanden en 
scheidslijnen om vraagt. Maar ook omdat we er zelf van leren. De 
kennisuitwisseling op dagelijkse basis bevraagt  onze blinde vlekken 
en vooroordelen. Het inspireert om samen met de creativiteit en 
veerkracht van deelnemers en partners artistieke processen aan te 
gaan. Het daagt uit telkens opnieuw te onderzoeken wat voor invloed 
sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen hebben op de wijk, de stad 
en zijn bewoners, op ons en onze praktijk. 

REFLECTIE EN TOEKOMST
Met veel enthousiasme en gezonde zenuwen zijn we in 2017 
begonnen met de uitvoering van onze plannen voor 2017 - 2020. 
Met de toekenning van de meerjarige subsidie van het Amsterdams 
Fonds voor de Kunst werd er een fundament onder onze activiteiten 
gelegd. Het gaf ons de mogelijkheid in langere lijnen te denken, 
vanuit een zekere stabiliteit samenwerkingen aan te gaan en onze 
aanwezigheid op lokaal niveau en daarbuiten te garanderen. Als 
kleine, wendbare organisatie bleken we de verantwoordelijkheid 
voor ambitieuze plannen te kunnen dragen. Als we terugkijken, zien 
we met lichte trots dat we een groot deel van onze doelstellingen 
hebben gehaald. Onze verbinding met de Transvaal en haar 
bewoners is vergroot door uitdagende projecten op pleinen en 
straten en door gezamenlijk te investeren in verbindingen in de 
wijk. Samen met stedelingen brachten we in onze kunstprojecten 
onderwerpen op tafel die lokaal en actueel waren en minder 
gehoorde stemmen aandachten een podium gaven.  Zoals 
TransTaalKinderen, over kinderen die vertalen voor hun ouders. Ons 
werk is uitgesprokener geworden en daarmee onze identiteit. Dit 
heeft onze zichtbaarheid vergroot en ons speelveld verbreed. We zijn 
van een organisatie die lokaal opereert uitgegroeid tot een collectief 
dat actief is in de stad. We zagen het aantal deelnemers, vrijwilligers, 
partners en bezoeken groeien, zowel voor de buitenschoolse cultuur 
educatieve als de participatieve projecten. De langdurige verbinding 
van en met deelnemers geeft hen de ruimte om van rol en discipline 
te veranderen. In deze dynamiek konden  ongedachte talenten en  
nieuwe makers zich ontplooien en haakten ook mensen aan die niet 
vanzelfsprekend met kunst en cultuur in aanraking komen.  
We presenteerden het project  De Kleine Prins in onze grote ‘wijkzaal’ 
het Krugerplein en in de Rabozaal  van het Internationaal Theater 
Amsterdam. Hierdoor konden deelnemers met verschillende 
omgevingen kennismaken en publiek van uiteenlopende 
achtergronden samenkomen.  We werkten samen met 
wetenschappers en onderzoekers als Halleh Ghorashi en Sandra 
Trienekens. We deelden kennis en inzichten over onze praktijk 
op verschillende podia van Pakhuis de Zwijger, OBA tot Platform 
Transvaal. In ons eigen Lab van de Samenleving gingen we in gesprek 
met buurtgenoten en experts. Inzichten uit deze ontmoetingen  
worden onderwerp van projecten als ‘Stuck in Middle?’ en ‘waar heden 
- heden waar'. We hebben veel gehad aan onze vier programmalijnen. 
Ze gaven structuur aan onze ideeën en maakten dat we van 
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We zijn dan ook verre van klaar. We willen door. We maken een 
verdiepingsslag in het stedelijk weefsel met de wijk als schaal. 
We willen de komende vier jaar onze praktijk verder (artistiek)
ontwikkelen en ondanks of dankzij onze uitgesproken verschillen 
samen betekenis geven aan de wereld om ons heen. Langdurig, 
meerstemmig, uitbundig, urgent, kritisch.

MISSIE EN DOELSTELLINGEN
De missie van Moving Arts Project: Het maken van uitdagende en 
duurzame participatieve projecten vanuit het hart van de wijk met de 
stad als bron van inspiratie en podium.
Daartoe doen wij het volgende:

 • Met participatieve kunstprojecten relevante/ urgente thema’s zicht- en 
bespreekbaar maken, onderzoeken en uitvoeren van innovatieve 
artistieke en educatieve concepten, trajecten en werkmethoden met de 
stad en haar bewoners.

 • Afspiegeling van de stad zowel, politiek, cultureel, sociaal economisch, 
generationeel, etc. betrekken. 

 • Mogelijk maken om door de schotten van de culturele keten heen te 
bewegen, kennis te maken met en deel te nemen aan kunst en cultuur 
en de wijk. 

 • Positioneren van MAP als kennisdrager van grootstedelijke participatieve 
kunstpraktijken op lokale, stedelijke, landelijke en internationale podia 

 • Bestendigen van inkomsten door fondsenwerving, opdrachten en 
alternatieve financiering.

Dit doen we vanuit ons atelier in Culturele Wijkonderneming 
Tugela85, in de Transvaalbuurt Amsterdam Oost. Onze 
multidisciplinaire achtergrond waarborgt een rijk palet van 
methodieken en technieken en maakt het mogelijk om diverse en 
integrale concepten te ontwikkelen waarin we voortdurend streven 
naar artistieke kwaliteit. 
De artistieke  kern van MAP bestaat uit Noud Verhave 
(beeldend kunstenaar, fotograaf), Janine Toussaint (architect, 
stedenbouwkundige en ontwerper) en Diane Elshout (dans- en 
theatermaker, theaterwetenschapper) aangevuld met Kristien 
van de Oever als zakelijk leider en Ay Mey Li - PR & communicatie 
medewerker en tekstschrijver. Het team wordt versterkt met Yahaira 
Gezius - educatie-ontwikkelaar, Dennie Armelita - productieleider en 
Jakob Koers - technicus. 

DE STAD ALS INSPIRATIEBRON & PODIUM

Artistiek Onderzoekskader  
De komende periode onderzoeken we artistiek wat samenleven 
op de m2 in de stad betekent, hoe processen van ‘deelnemen’ 
en ‘betekenis geven’ verlopen en hoe grootstedelijke en 
maatschappelijke tendensen als gentrification, devaluatie van 
de waarheid en systeemdenken hier invloed op hebben. 

We kiezen ervoor om dit vanuit het hart van de wijk, op straten, 
pleinen, in parken en steegjes te doen. Omdat we erin geloven dat 
dit de minst toegeëigende ruimte is en daarmee de plek waar we 
“iedereen” zouden kunnen ontmoeten.
We bevragen met onze activiteiten wat deelnemen in de stad 
betekent, hoe impliciete en expliciete ideeën en gedragingen  de 
sociale dynamiek van de stad bepalen. We gebruiken daarbij de stad 
als podium, en transformeren deze tot een performatieve ruimte die 
we inrichten om te verbazen.
Met de stedelingen die we hier ontmoeten gaan we in dialoog. Zij 
worden mede-eigenaar van het artistieke proces, en zoeken samen 
met ons naar betekenisgeving. Hierbij zien we de stad en haar 
bewoners als inspiratiebron, maken we urgente maatschappelijke 
vragen zicht- en bespreekbaar en brengen we verandering op gang.
Processen van deelnemen en betekenis geven zijn zowel onderwerp van 
onze artistieke zoektocht als uitgangspunt van onze werkmethodiek. 

PROCESSEN VAN BETEKENIS GEVEN
Onze artistieke interventies in de openbare ruimte brengen zowel 
gedeelde als uiteenlopende perspectieven samen en geven 
betekenis aan de stedelijke omgeving. 

Het Verhaal in de Community Arts
De kracht van de kunst is dat het ervaringen kan uiten die veel 
mensen voelen maar zelf niet kunnen articuleren. De basis hiervan 
ligt in verhalen die nodig zijn om betekenis te geven aan het bestaan. 
Met betekenisgeving als leidraad, werken wij met een veelheid aan 
verhalen die we vertalen naar beeldende en performatieve kunst, 
fotografie en dialoog. Persoonlijke verhalen, direct verbonden met 
degene die ze vertelt. Iconische verhalen uit theater en literatuur 
waar deelnemers zich door kunnen laten inspireren en/of in de 
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ARTISTIEK 

INHOUDELIJKE 
UITGANSPUNTEN 

EN WERKWIJZE

"Ik wil niet zeggen dat het project meteen de hele wereld 
verandert, maar het verandert misschien wel de wereld 

binnen jezelf. Of dat jouw overtuiging de wereld van een 
ander een beetje een andere kijk geeft. Zo had een van 
ons het over heel erg politieke dingen die ons allemaal 
aangaan. Het stuk van een ander was meer persoonlijk, 

maar die dingen staan wel heel erg met elkaar in verband. 
Ja, het zijn gewoon issues waar we allemaal mee moeten 
dealen. En jouw standpunt daarin kan dat van een ander 

ook verlichten. Van: hé, laat ik er gewoon op die manier 
beter over nadenken.” 

Alborz, deelnemer



WAAG gaf een stem aan een groep jongeren over ‘jong zijn in de stad’. Ze 
spraken zich uit over hun twijfels en dilemma’s over hun rol in de samenleving en 
de aansluiting bij de volwassen wereld. Het project trok in een stoere festivaltent 
door de stad met een voorstelling, een expositie en een arena voor debat en ging 
de dialoog aan met de omgeving. De verzamelde (lokale) kennis en ervaringen 
werden opgenomen in een pamflet dat aan de Amsterdamse Gemeenteraad werd 
aangeboden. Het kreeg een podium in een stedelijke conferentie in Pakhuis de 
Zwijger (i.s.m. IZI Solutions) en tijdens # Rebel in Frascati.

In LAB’el hebben we cultuureducatieve buitenschoolse theatertrajecten 
ontwikkeld waarbij de ideeën van de deelnemende kinderen leidend waren 
en aandacht werd besteed aan alle aspecten van het maakproces. Samen met 
regisseurs Mariken Bijnen en Jennifer Muntslag bevroegen we ideeën over ‘de 
kracht van de overtuiging’ in HEIM speelt de Baas en ‘de rol van volwassenen 
als autoriteit’ in ‘Waar Zijn Ze’ en zetten die om in een voorstelling. Deze werden 
uitgevoerd in het Stadhuis, BSO De Kaap, Tugela85 en het Pleintheater.

We gaan op structurele en frequente basis theaterlessen en -projecten voor 
kinderen uit de Transvaalbuurt aanbieden, de disciplines uitbreiden en 
een samenwerking met DPC aan voor een nieuwe leerlijn. (zie: "Lokaal")
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We gaan door de stad reizen met projecten en uitkomsten uit onze 
projecten delen met het veld/de politiek. (zie: "Wetenschappelijk 
Onderzoek")

rol van iemand anders kunnen stappen. We willen mensen niet 
vastzetten in hun eigen verhaal en de ruimte bieden om een ‘ander’ 
te spelen. Zo is er de vrijheid om nieuwe rollen toe te eigenen, 
zelfs op te eisen, los van rolbevestigende verwachtingen.  In ons 
werk integreren we ook minder gehoorde perspectieven, die meer 
moeite kosten om je in te kunnen verplaatsen of die zelfs weerstand 
oproepen. We geven ze een podium en zoeken naar een breed 
publiek omdat ze de ‘confrontatie’ verdienen.

Potentie van het ongemak
Waar sociale wijkactiviteiten vaak inzetten op het vergroten van welzijn 
kunnen de kunsten ruimte scheppen om ongemak bespreekbaar te 
maken en schuring een plek te geven. Door een artistieke vertaling 
te maken die soms pittige feiten letterlijk op tafel legt of doet 
glimlachen om ons eigen gebrek, kunnen we een beweging in gang 
zetten voorbij de loopgraven van het eigen gelijk. Niet zelden worden 
ook wijzelf geconfronteerd met onze eigen blinde vlekken. Daarom 
betrekken we actief kritische stemmen in onze praktijk; er is een Raad 
van Advies, de PR-en communicatie medewerker is tevens sociaal 
wetenschapper en buurtbewoners adiveseren ons. 
Wij zoeken hierbij naar een veilige en vertrouwde ruimte met 
plaats voor meerstemmigheid. Omdat we geloven dat juist dit de 
onderwerpen naar boven brengt waar we het met elkaar over moeten 
hebben. Niet om te overtuigen maar om ‘verschil’ en ‘anders’ toe te 
laten en in gezamenlijkheid betekenis te geven.

PROCESSEN VAN DEELNEMEN

“De behoefte elkaar te vinden en te spreken is groot. Belangrijk is de vraag 
of er voldoende (verschillende) gesprekken zijn en of iedereen daaraan kan 

en wil deelnemen”.

(Verkenning 2019 - Amsterdamse Kunstraad)

Bovenstaand citaat sluit nauw aan bij de kern van onze praktijk. 
Gemeentelijke beleidsstukken zijn doorspekt met woorden als 
diversiteit, inclusie, participatie en doorstroommogelijkheden. De 
vragen van de systeemwereld matchen vaak niet met individuele 
behoeften, sterker nog, soms blokkeren ze elkaar. Door rollen, afstand en 
territoria te bevragen, onderzoeken we hoe deze processen verlopen.

Rollen, Afstand en Territoria
Met ons werk onderzoeken we hoe maatschappelijke, culturele en 
sociaaleconomische processen van deelnemen verlopen. We laten 
ons hierbij inspireren door de Franse filosoof Jacques Rancière, die 
hiërarchische structuren in de maatschappij signaleert. Hij stelt dat 
groepen zich binnen een beperkte ruimte bewegen waarbinnen 
codes, normen, jargon, netwerken en beeldvorming bepalend 
zijn. Wat zichtbaar, voelbaar en tastbaar (oftewel waarneembaar) 
is hangt af van de groep waartoe je behoort. Rancière pleit voor de 
herverdeling van het waarneembare en ziet een belangrijke rol voor 
de kunsten. Voor hem is hierbij een cruciale voorwaarde: het loslaten 
van de vooronderstellingen over afstand, de verdeling van rollen en 
de grenzen tussen territoria.

Everywhere there are starting points and turning points from which we learn 
new things if we first dismiss the presupposition of distance, second the 

distribution of roles, and third the border between territories. 

(Jacques Rancière, The Emancipated Spectator (2004)

Impliciet en expliciet
Ook in 2021 - 2024 bevragen we de hiërarchische structuren die in 
onze samenleving zowel impliciet als expliciet bepalen of deelnemen 
mogelijk is of niet, en op welke manier.  Rollen, afstand en territoria 
komen als thema’s terug in onze projecten waarin de scheiding 
tussen publiek, performer, maker, producent en deelnemer minder 
strikt is. Door deze uitgangspunten zijn domeinoverstijgende 
activiteiten een logische stap. 

Mobiusstrip
Het  wiskundige model van de Möbiusstrip (zie: afbeelding p. 4) is 
een ruimtelijke figuur met slechts één met zichzelf verbonden vlak. 
Hoe je ook naar de Möbiusstrip kijkt, er lijken altijd twee zijden te 
zijn: een oppositie. Maar als je vanuit een willekeurig punt één zijde 

volgt dan kom je vanzelf op de schijnbare andere zijde uit. Je kunt 
zo eindeloos blijven doorlopen, van de binnen- naar de buitenzijde 
zonder dat je een grens bereikt. De Möbiusstrip helpt om na te 
denken over hoe de hiërarchische structuren binnen de kunsten en 
de lineariteit van de culturele keten kunnen worden doorbroken. In 
dit model is afstand niet relevant, kun je continu van rol veranderen 
en is er slechts één gedeeld territorium.

Irwan van Wingerden was technicus bij Romeo en Julia (2016) wordt 
acteur/ muzikant in WAAG (2017), wordt bestuurder en technicus van 
KAREL(2018), speelt eigen composities bij evenementen van KAREL (2018), 
wordt componist voor De Kleine Prins (2019), start eigen band (2019), zoekt 
naar financiering voor productie LP en MAP ondersteunt met advies (2019)

VANUIT HET HART VAN DE WIJK

DE STRAAT
Wij maken projecten met bewoners van de stad en zijn tegelijkertijd 
bewoners van dezelfde stad. Vanuit deze positie gaan we 
samenwerkingen aan, zoeken naar gedeelde interesse en kennis 
en spreken wij de deelnemers aan op hun mogelijkheden. Daarbij 
dagen wij hen uit om voorbij te gaan aan dat wat ze (van zichzelf) 
kennen. Onze projecten zijn daarmee een ontdekkingstocht rondom 
identiteit en representativiteit en een laboratorium voor ideeën.
De projecten komen tot stand na uitgebreid vooronderzoek d.m.v. 
interviews en observaties in de wijk, literatuuronderzoek en 
brainstormsessies met potentiële deelnemers en professionals. Aan 
de basis van ieder project ligt een thema dat leeft in de wijk en wat 
verbinding heeft met grotere maatschappelijke ontwikkelingen. 
Vervolgens werkt het artistieke team dit uit tot een uitdagend artistiek 
concept. Dit bestaat uit een serie samenhangende multidisciplinaire 
activiteiten die zowel op straat als in een beschermde (repetitie) 
ruimte plaatsvinden – workshops beeldende kunst, dialoogsessies, 

P1  VANUIT HET HART VAN DE WIJK
P2  DOOR HET STEDELIJK LANDSCHAP
P3  CULTUUREDUCATIE EN NETWERK
P4  FACILITEREND 



We ontwikkelden TransTaalKinderen over kinderen die vertalen voor hun 
ouders. Dit resulteerde in een fototentoonstelling van deze kinderen in de 
deuropening van hun huis, op verschillende plekken in de openbare ruimte. We 
stuitten op dit onderwerp tijdens onze activiteiten op straat. De maatschappelijke 
positie van vertalende kinderen bleek een actueel maar onderbelicht onderwerp, 
dat door ons project ook landelijk media-aandacht genereerde. De ontroerende, 
openhartige portretten, vergezeld van citaten in 4 verschillende talen, sloegen 
bruggen naar een groep die antropoloog Halleh Ghorashi in de afsluitende 
conferentie bij de OBA (hoofdpartner) ‘tussenmensen’ noemt; bruggenbouwers 
die, doordat ze meerdere perspectieven in zich herbergen, posities innemen waar 
onze huidige maatschappij grote behoefte aan heeft.

De samenwerking met Ghorashi  zetten we voort in verder onderzoek naar 
de positie van de ‘tussenmens’ in het project “Stuck in the Middle?”. Ook 
zien we aanknopingspunten om opnieuw met de OBA samen te werken 
(zie: "Stuck in the middle?").
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onze praktijk. De schuurpunten van onze praktijk die naar voren kwamen - 
o.a. domeinoverschrijdend, niet doelgroepspecifiek -  blijven onderwerp van 
onderzoek en gesprek met stedelijke partners zoals Cascoland en Stadsdeel 
West. Midden 2020 geeft V2 Rotterdam een publicatie van Trienekens’ hand uit 
waarin o.a. de praktijk van MAP wordt beschreven.(zie Onderzoek en kennisdeling)..

Dit onderzoek wordt  in 20121 - 2024 voortgezet (zie: "Sandra Trienekens 
en Stadsdeel Oost").

We maakten een deel van de voorstelling 3X Stille Kracht in het decorbeeld van 
De Stille Kracht van het ITA-ensemble. Voor dit Volwassen theater traject 
was het Onderwerp hoe het koloniale verleden van Nederland onverwacht de kop 
op steekt tussen twee tienervrienden, ondersteund door een 8 koppig ‘koor’. De 
voorstelling werd speciaal gemaakt voor Shiva Sital en Valentina Caporossi die op 
dat moment 8 jaar betrokken waren in bij MAP. 

In de programmalijn 3 is ruimte voor producties op initiatief van, voor of 
i.s.m. mensen uit ons netwerk (zie: "Individuele ontwikkeling").
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kleinere evenementen, repetities. Dit voorstel toetsen we met het 
netwerk waarna het in interactie met alle deelnemende partijen zijn 
artistieke eindvorm krijgt. 
Door vanuit de openbare ruimte te werken bewegen we naar 
deelnemers en publiek toe en komen we op straatniveau in contact 
met de stad. Hiermee brengen we niet alleen de kunsten naar de 
stedeling toe, maar creëren we ook plekken waar wij de stedeling 
kunnen ontmoeten, wat onze artistieke processen weer voedt. We 
zijn in staat een zeer gevarieerde afspiegeling van de omgeving, 
zowel bezoekers als deelnemers en vrijwilligers, (duurzaam) te 
betrekken en daarbij schijnbaar onverenigbare groepen met elkaar 
te verbinden. De projecten verrijken de identiteit op individueel- 
en gemeenschapsniveau en vormen nieuw sociaal weefsel. We 
verleggen letterlijk de kunsten naar de straat. Het Krugerplein wordt 
onze grote zaal, Snackbar Het Snorretje de foyer en de Pretoriusstraat 
een museumgalerij. Zo maken we voor publiek, deelnemers en 
partners zichtbaar en voelbaar hoe kunst deel is van en een bijdrage 
levert aan de ontwikkeling van de maatschappij.

WERKVORMEN

Verbazen en rommelen
In de 'ontmoeting' zijn tijd, waarachtige interesse en aandacht ons 
uitgangspunt en contact en uitwisseling een gevolg. We passen de 
volgende werkvormen toe; “performatieve ruimte ensceneren” en 
“ruimte maken door rommelen”.  

Performatieve ruimte ensceneren
Onze performatieve ruimte is gericht op verbazen - voor iedereen 
vreemd en daarmee voor iedereen gelijk – en vertrekt vanuit een 

Schematische weergave Mobiusstrip  en Ranciere

Midden op het plein een tafel in de regen met mensen 
die discussiëren over Shakespeare. Er zijn een paar 

kenners. Een is gewoon een dakloze gast. Er is een echte 
Engelse dame en de andere dame is iemand totaal 

anders. Maar op straat is dat gewoon mogelijk. Nergens 
anders. Het gebruikmaken van dit soort relaties noem 

ik echt gezond. Iedereen heeft iets te bieden. Dat is een 
mooie manier om met mensen om te gaan.” 

Ricardo, deelnemer



MAP heeft de afgelopen 4 jaar haar opdrachten in zowel het culturele als het sociale 
veld zien toenemen. Opdrachten zijn inmiddels een substantieel onderdeel van 
de omzet. Blauwdruk is -in opdracht van Dynamo- opnieuw uitgevoerd in Amsterdam 
Zuid. Van stadsdeel West ontvingen we de opdracht voor een meerjarig community 
arts project (Houd/t Moed/t). Het ‘Blokkenspel (Blokjesdenken)’ waarmee we 
dilemma’s op een speelse manier bespreekbaar maken, is een veelgevraagde tool 
voor teambuilding en het scherp krijgen van de missie van een organisatie. Ook de 
innovatiesubsidie van KAREL (KAR voor Elektriciteit op Locatie) was een impuls voor 
zowel alternatieve financiering als onze zichtbaarheid in de stad.

KAREL (Karel’s Karavaan) is een vast onderdeel van onze organisatie en zal 
de verder uitgroeien. Blokjesdenken en Blauwdruk zullen als concept verder 
worden verdiept en als zodanig worden aangeboden. (zie: "P4: Faciliterend")

De Kleine Prins, dat de complexiteit van samenleven thematiseert,  is ontwikkeld 
met en door mensen wonend en werkend in de Transvaal. Artistieke vernieuwing 
kreeg een impuls door de samenwerking met Duda Paiva Company (DPC) - de 
Kleine Prins was een pop - alsook door de samenwerking met taalkunstenaar 
Karien van Assendelft als tekstschrijver. Verschillende experts werden uitgenodigd 
in het “Lab van de Samenleving” waarin persoonlijke verhalen en specialistische 
kennis zich vermengden. Het beeldende traject voerden we uit in samenwerking 
op 6 verschillende plekken in de wijk zodat zichtbaarheid en betrokkenheid 
werden vergroot. 

De samenwerking met  zowel DPC als Karien van Assendelft zetten we 
voort in P1 en 3. Het Lab van de samenleving zetten we als werkmethodiek 
in. We breiden onze projecten uit van een aantal maanden 1 ½ jaar (die 
bestaan verschillende projecten) daarmee is er meer focus, tijd en vrijheid 
om een artistieke vorm te creëren. De Kleine Prins is het eerste project 
dat op deze manier wordt uitgevoerd met een herbewerking in ITA en het 
project The Embedded Prince.  (zie: "The Embedded Prince")
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gescripte ontmoeting met een gerichte vraag. Het rekt op wat kan en 
mag en is een opening voor ‘anders’.

Als eerste handeling voor het project HEIM MidZomerNachtsDroom 
plaatsten we een menshoge houten kist midden op het Steve Bikoplein met 
de vraag erop: “Wat denk jij dat er in deze kist zit?”. Op straat daagden we 
mensen uit om hun antwoord op de kist te schrijven. Dat varieerde van een 
fiets tot Justin Bieber. Toen de kist open ging bleek er een tafeltje in te staan 
met labels aan het plafond met de tekst  ‘In mijn wereld…’ Bewoners vulden 
deze zin aan en beïnvloeden zo tekst en vormgeving van het project. De kist 
werd onderdeel van het decor .

Ruimte maken door rommelen
Rommelen is een beetje chaotisch en rafelig. Het is het ‘bijproduct’ 
van onze voorbereiding op de presentatie van een groter kunstproject 
en vindt plaats in de openbare ruimte. We wekken vertrouwen door 
laagdrempelig contact te maken, zonder verwachtingen en vanuit 
nieuwsgierigheid. Voor de voorbijganger geldt dat je simpelweg door 
aanwezig te zijn en te reageren (kan ook negatief) onderdeel wordt 
van de plek en tijdelijk mede-eigenaar. Je helpt een handje, maakt 
een praatje of bekijkt het van een afstand en bespreekt wat je ziet 
met pleingenoten. 

Voor het project WAAG moest een grote stretchtent worden opgebouwd midden 
op het Krugerplein. Inmiddels waren we al een tijdje aan het rommelen op het 
plein, ondertussen gadegeslagen vanaf verschillende bankjes door groepjes 
mensen, van de lokale bezoekers van Café Oost tot de mannen de moskee. 
Toen ze ons zagen stuntelen met het enorme zeil kwamen ze opeens van alle 
kanten aanlopen om te helpen. De tent werd opgebouwd en was vanaf dat 
moment deel van het plein, een plek om voor de zon te schuilen en een kaartje 
te leggen. Vanaf die dag was het ook een beetje hun tent.

Multidisciplinair & verkleinen om te vergroten
Om creatief talent in de stad te ontwikkelen bieden we een breed 
palet aan mogelijkheden aan, van dans, theater tot creatief schrijven, 
fotografie, vormgeving en ontwerp. Tijdens onze werkprocessen 
zoeken we altijd eerst naar de kleinst mogelijke vorm om aan te 
haken en brengen dan stapsgewijs lagen van grotere betrokkenheid 
aan. Zo creëren we veelvouden die samengebracht worden tot 
een geheel. Soms resulteert dit in een complete voorstelling 
samengesteld uit uitspraken van mensen die we op straat 
tegenkomen. Soms in een beeldende vertaling. Zo kunnen mensen 
laagdrempelig instappen en zich eigenaar zijn van iets groters. 

Tijdens gesprekken die we op straat voerde tijdens Alice in Transvaal plakten 
we maandenlang alle leeggedronken theekopjes vast op een tafel, die 
uiteindelijk als de theetafel van de Mad Hatter terug kwam in de voorstelling 
Alice in Transvaal. 

Wetenschappelijk Onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek maakt vaker deel uit van onze praktijk. 
Hiervoor werken we samen met kennispartners bijvoorbeeld in het 
project “Stuck in the Middle?” met de Vrije Universiteit. Hiermee 
kunnen we enerzijds onze projecten contextualiseren en kennis 
uitwisselen met de wetenschappelijke praktijk en anderzijds onze 
thematiek beter onder de aandacht brengen bij media, politiek en in 
het publieke debat.

Lab van de Samenleving
Het Lab van de Samenleving is een interactief gesprek in de 
openbare ruimte waarin kennis van specialisten (zoals, Marli Huijer, 

Hinke Piersma, Nathalie Lecina, Rachid el Ousrouti) en buurtgenoten 
zich vermengen in een open uitwisseling aangevuld met poëzie/
theatrale interventies en een kopje soep. De informatie uit het lab 
stroomt door in onze projecten. 

Ambacht
Ambacht en het ‘maken met materialen’ wordt steeds meer 
onderdeel van onze ontwerppraktijk en methodieken. In het project 
Houd/t Moed/t bepaalde  het ambacht van hout wateren, drogen en 
verwerken letterlijk het ritme van het artistieke proces.

CULTUUREDUCATIE
In ons werk vertrekken we vanuit de gedachte dat kunst en cultuur 
een vanzelfsprekend onderdeel zijn van het leven. We maken we met 
mensen prikkelende kunst die reageert op de wereld om ons heen en 
vergroten hiermee vergroten we het culturele vermogen* van de wijk. 
Cultuureducatie is een van de methoden om dit te bewerkstelligen. 
Overheden zien de participatieve kunsten vaak als middel om te 
verbinden. Voor ons is  dit precies andersom; het doel is kunst te 
maken die betekenis geeft aan de omgeving, daarbij is het middel het 
betrekken van mensen en hun kennis is een bron van inspiratie.

* Het Cultureel Vermogen is: het gezamenlijk betekenissen geven aan het 
leven in de wijk, de stad, of de samenleving, dat in woorden of beelden uit 

te drukken en daarover met elkaar te communiceren”

(De Kracht van Cultuur, NICIS instituut, 2011).

Deze processen van ‘betekenis geven’, die vaak als sociale processen 
beginnen, zijn alles behalve eenduidig en vergen maatwerk. 
Een laboratorium van ‘betekenis geven’, voor iedereen, los van 
elk label (zie: "P3: LAB’el - Cultuureducatie & Netwerk"). In dit lab 
staan experimenteren en zoeken voorop.  en kunnen mensen het 
makerschap binnen de kunsten ontdekken en samenwerken met 
ervaren professionals. 

MAP heeft HEIMwee naar de Toekomst

Op 23 April 2020 viert MAP haar 10 jarig bestaan met een groots 
straatfeest op het Krugerplein voor iedereen die toevallig voorbij komt en 
iedereen die ooit betrokken is geweest. HEIM (thuis in Transvaal) is waar 
onze aanwezigheid in de Transvaal ooit mee begon. Inmiddels zijn we 
thuis in de Transvaal, kijken we ũ met HEIMwee maar vieren we vooral dat 
we halsreikend naar de toekomst kijken.
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“Kijk, Moving Arts Project, dat is kunst. Kunst betekent 
vrijheid. Overal heb je regels, drempels ook. Maar bij 

Moving Arts Project voel je je gewoon vrij om dingen te 
doen. En ze laten jou ook een beetje bedenken. Als je 

nieuwe ideeën hebt, dan kun jij die met hun bespreken, 
zij proberen altijd te helpen.” 

Valentina, deelnemer

Kleine Prins uit die in 2019 werd uitgevoerd op het Krugerplein en in 
het voorjaar van 2020 in reprise gaat in ITA. 
Na het project “De Kleine Prins” is de levensgrote pop en het 
personage van de Kleine Prins inmiddels buurtberoemd: op straat 
vraagt men ons regelmatig waar de Kleine Prins nu is. De Kleine Prins 
is knuffelbaar, maar ook eigenwijs en uitgesproken en stelt vragen 
die de boel soms overhoop gooien en openbreken, en is kortom 
net als elk eigenwijs kind, met eigenzinnige woorden goed gebekt. 
Precies deze karaktereigenschappen zijn een ingang tot de levens en 
de verhalen van mensen. Zijn schuimrubberen verschijning maakt 
vastgeroeste vooroordelen en verhoudingen kneedbaar.
Tijdens “The Embedded Prince” reist de Kleine Prins (bespeelt Alex 
Brouwer van DPC) opnieuw naar aarde en landt in een typische 
voormalige Amsterdamse volkswijk in verandering. Daar gaat hij uit 
logeren bij Transvaalbewoners. Iedereen kan zich inschrijven om hem 
een dag en een nacht onderdak te bieden met als tegenprestatie 
dat we de dag uit het leven van het huishouden mogen optekenen, 
analyseren en verwerken tot een tijdsopname van de buurt. Zo zou 
hij een dagje kunnen meelopen bij de lokale groenteboer Aslan, 
tikkertje spelen met de kinderen op het schoolplein van Basisschool 
de Kaap, zich verdiepen in de tegeltjeswijsheden die aan de muur 
hangen bij Wil en het gebed bijwonen in de Moskee als hij een dagje 
bij speeltuinbeheerder Mohammad logeert.
Met “The Embedded Prince” plukken we enerzijds de vruchten van 
10 jaar aanwezigheid in de Transvaalbuurt en anderzijds geven we 
onszelf de ruimte om juist die aanwezigheid te bevragen. Wat is de 
Transvaalbuurt nu en hoe verhouden we ons daartoe als organisatie? 
Welke plek (territorium) kunnen we innemen, welke afstand hebben 
we nog of staan we te dicht op de materie en welke rol hebben we 
toebedeeld gekregen en hoe verhouden we ons daartoe? Alle data, 
verhalen en resultaten uit de opgetekende dagen verwerken we in 
een installatie als artistiek-sociaal onderzoek die zowel beeldend als 
performatief is.

Artistieke vernieuwing

 • Ophalen ongekende, ongeziene verhalen en kennis uit de wijk met 
tussenkomst van de pop als neutrale vertegenwoordiger.

 • Presentatie in interactief, multidisciplinaire installatie aangevuld met 
statistieken op basis van opgehaalde verhalen uit de wijk.

 • Presentatie overkoepelend beeld ipv uitfilteren van thema voor project

PROGRAMMALIJNEN 
In het vorige kunstenplan hebben we ons programma opgedeeld in 
4 programmalijnen.

 • Projecten vanuit het hart van de wijk, 
 • Door het stedelijke landschap (was: Doelgroep specifieke trajecten)
 • Educatie en Netwerk (was: Uitwisseling, onderzoek en nieuw makerschap)
 • Faciliterend (was: projecten in opdracht)

De lijnen blijven bestaan met enkele inhoudelijke 
accentverschuivingen en nadruk op sommige programmalijnen 
wordt vergroot. Waar we de oude programmalijnen gelijkwaardig 
verwachten uit te pakken in aandacht, tijd en uitvoering, leggen we 
nu het zwaartepunt in programmalijn 1 en 2 , is lijn 3 toeleidend naar 
1 en 2, en lijn 4 ondersteunend en faciliterend.

P1: VANUIT HET HART VAN DE WIJK
Deze programmalijn borduurt voort op projecten die sinds 
2012 werden ontwikkeld onder de naam HEIM in Transvaal; 
locatieprojecten waarbij literatuur- en of theaterklassiekers worden 
uitgevoerd vanuit het midden van de Transvaalbuurt. 

Hoofdingrediënten

 • Het breed en divers betrekken van de gemeenschap uit de wijk.
 • Amateurs, professionals en eerste kennismakers met elkaar verbinden.
 • Het voor een breed en divers publiek toegankelijk maken van kunst 
en cultuur (literatuur- en theaterklassiekers) op plekken waar dit niet 
vanzelfsprekend is.

 • Mede eigenaarschap in de (semi-)openbare ruimte stimuleren.
 • Actuele thematiek vanuit de wijk inzichtelijk en bespreekbaar maken en 
vertalen tot een uitgesproken maatschappijkritisch artistieke productie.

 • Rollen, afstand en territoria op wijkniveau bevragen (Zie: "Rollen, Afstand 
en Territoria").

 • Ontwikkeld en uitgevoerd in de Transvaalbuurt./ Stadsdeel Oost
 • Bouwen aan een communitie die elkaar ook buiten het artistieke 
werkproces ontmoeten.

THE EMBEDDED PRINCE
Met “The Embedded Prince” slaan we de brug tussen de huidige 
kunstenplan periode en de toekomstige. Dit is het vervolg op De 



 7

HOUD/T MOED/T
Houd/t is een opdracht die aangenomen in 2018, nog voor het 
schrijven van dit ondernemingsplan. We realiseren ons dat het project 
inhoudelijk tussen P1 en P2 invalt. Het wordt lokaal ontwikkeld en 
agendeert stedelijke thematiek.
Het project Houd/t Moed/t wordt uitgevoerd in de 
Spaarndammerbuurt en de Houthaven met bewoners, in opdracht 
van Stadsdeel West. De ontwikkeling van beide wijken en hun 
interactie is exemplarisch voor de stedelijke ontwikkeling van de 
stad anno nu. Een ontwikkeling die moed vergt op vele fronten, over 
vele grenzen en die de geschiedenis van de stad letterlijk onder een 
paar meter zand lijkt te begraven. Houd/t Moed/t is een pleidooi voor 
inclusieve geschiedenis en historisch besef en de moed om stedelijke 
verandering met elkaar aan te gaan zonder de macht van geld en 
rechten gebaseerd op woonduur als vanzelfsprekend aan te nemen. 
Het project bestaat uit een aantal projecten die we grotendeels 
uitvoeren in 2020 en het project Storm. 

 • Tour de Touw: Op straat slaan we touw, met een tegenslag en de klos, 
en verweven daarin verhalen over “moed” van voorbijgangers.

 • Over Bruggen: Van het touw maken we samen met bewoners een 
touwbrug tussen de beide wijken die leidt van niks naar nergens. 

 • Houd/t: In het water van de Houthaven herintroduceren we het ambacht 
van het wateren (van hout uit de stad), i.s.m Stichting Stadshout)

 • Hier wordt verandering geoogst: Een jaar lang oogsten we de 
oudste iep in het Houthavenpark en maken hier bouwstenen van die 
sculpturen vormen van de statistiek over beide wijken.  

 • Lab van de Samenleving: Een serie interactieve lezingen op straat en 
een fotoserie van moedige buurtbewoners.

Storm
Storm is een voorstelling in het decor van de touwbrug, drogende 
houtsculpturen en torens van statistieken en is gebaseerd op de 
klassieker “The Tempest” van Shakespeare. 
We kiezen ‘Storm’ vanwege de thema’s: storm als metafoor voor 
verandering, het bevragen van rollen en machtsverhoudingen en 
herdefiniëren van territoria. Wij zien hierbij parallellen met het 
veranderingsproces waar de wijken Spaarndammerbuurt en de 
Houthaven mee te maken hebben. De ideeën over deze processen 
worden verweven in zowel decor als voorstelling. In 1 ½ jaar 
voorbereiding en uitvoering betrekken we uiteenlopende initiatieven 
en personen uit beide wijken. Het HoutHavenPark is hiervoor de 

Deelnemen en betekenis geven in Waar heden - heden waar
Worden afstand en nabijheid tot elkaar mede door de waarheid 
bepaald en welke invloed heeft dit op met elkaar betekenis te 
kunnen geven aan de wijk?

Artistieke ontwikkeling

 • Met waar heden - heden waar willen we op artistiek gebied verder 
ontwikkelen

 • Verdere integratie van disciplines theater, dans, live muziek en poppenspel 
 • Verdere integratie van theaterteksten met kennis en ervaring uit de wijk 
deelnemende (wijk) acteurs

 • Artistieke ruimte voor ‘nieuwe’ makers in delen van zowel voorbereiding 
als uitvoering

TRANSVAAL#02
Het tweede traject in P1 start met een deelproject in de tweede helft 
van 2024. Het thema van dit project wordt bepaald aan de hand van 
actuele geluiden uit de Transvaalbuurt.

P2: DOOR HET STEDELIJK LANDSCHAP
Met deze programmalijn kiezen we ervoor om lokaal opgehaalde 
kennis te delen op een stedelijk podium en aandacht te generen voor 
onderwerpen die onder- of eenzijdig belicht worden. De projecten in 
deze lijn bewegen tussen verschillende artistieke disciplines alsook 
tussen kunst, onderzoek en journalistiek. Hierbij zijn de betrokkenen 
eigenaar van en hun verhalen en ervaringen uitgangspunt voor het 
project. 
Binnen P2 voeren we "Houd/t Moed/t", "Stuck in the Middle?" en het 
vervolg van TransTaalKinderen uit.

Hoofdingrediënten

 • Betrekt mensen uit de stad 
 • Persoonlijke verhaal en ervaring als onderlegger voor onderzoek
 • Interdisciplinair in het proces
 • Thematiek maatschappelijk breed bespreekbaar maken
 • Presentatieplek met stedelijke uitstraling of in verschillende stadsdelen 
(ZO, O, W NW, N, C, Z)

 • Bevraagt rollen, afstand en territoria in het grootstedelijke debat (Zie: 
"Rollen, Afstand en Territoria") 

WAAR HEDEN - HEDEN WAAR
Maar de waarheid bestaat niet! Of wel? We zien dat het begrip 
waarheid behoorlijk in opspraak is geraakt en dat er aan haar poten 
wordt gezaagd. “Cynisch snuiven, dát doen we tegenwoordig als 
het om ‘het ware’ gaat. De waarheid is voor naïeve dommeriken die 
niet willen begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Dit zijn tijden van 
post-truth politics, fake news. Leugens regeren.” schrijft de directeur 
van de Argumentenfabriek Kees Kraaijeveld op zijn website. Hij stelt 
dat het gesprek rondom de waarheid terug zou moeten naar het 
centrum van onze aandacht omdat het onder gedeelde waarden ligt 
als vrijheid, democratie, gelijkheid, tolerantie. 
Voor Waar heden – heden waar (whhw) onderzoeken we op welke 
afstand we staan ten opzichte van die waarheid onder invloed 
van filterbubbels en fake news en welk (moreel) kompas mensen 
gebruiken om hun positie te bepalen. Gedurende 4 maanden 
trekken we door de straten van Oost met het Lab van de Samenleving, 
workshops en de vraag: Waar is Waar? We gaan op zoek naar hoe dit 
speelt op wijkniveau en wat het begrip voor mensen betekent. Wat 
hebben onrecht, onderling vertrouwen en ‘macht’ met dit onderwerp 
te maken en hoe vertaalt dat zich? Wat is voor mensen een waarheid 
als een koe en waar wordt diep aan getwijfeld? 
De resultaten vloeien door in de volgende fase waarin we ons laten 
inspireren door het verhaal van de wetenschapper Galilei Galileo die 
zijn ideeën over de aarde die om de zon draait moest afzweren. Met 
zijn verhaal als uitgangspunt en gevoed met wat er in het voortraject 
is opgehaald, bouwen we een armilarium (planetarium) midden 
op het Krugerplein waarbij de Transvaal en omstreken worden 
betrokken. In een periode van 6 maanden werken we toe naar een 
groots eindspektakel waarin theater, dans, live muziek en poppenspel 
samenvloeien. We werken samen hiervoor met Karien Van Assendelft 
als tekstschrijver ondersteund door spoken word artiest Saleha 
Alladien. DPC werkt met een groep kinderen die als poppenspelers 
de rol van ondervrager op zich nemen. Dans neemt prominentere rol 
innemen waarbij wij samenwerken met Marlieke Burghouts evenals 
live muziek en zang i.s.m. Aretha Pam Anpong en talent uit de wijk. 
We hebben de intentie ook deze voorstelling te bewerken voor ITA 
in een toneelbeeld van het ITA ensemble. We zien een toenemende 
belangstelling voor onze grootschalige wijkprojecten waardoor we in 
tegenstelling tot eerdere producties, niet 6 keer maar 10 keer spelen. 
Na dit deel van het project kijken we uit naar een vervolg.  
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en maatschappelijke verwachtingen wel omgaan met en de waarde 
inzien van zoiets flexibels als de tussenruimte en de tussenmens?
Wij zien dat op wijkniveau, onze (mini)maatschappij gedragen 
wordt door mensen met een hart voor hun omgeving: de verstokte 
inspreker, de immer actieve vrijwilliger en de altijd met iedereen op 
straat een praatje-maker. Hierin signaleren we een specifieke groep 
mensen met een migratieachtergrond die het belang inzien dat juist 
zij de verbindende kracht kunnen zijn. Zij zijn de voorlopers die buiten 
vaste kaders durven te treden aan de ene kant en de rolmodellen 
van maatschappelijke verwachtingen aan de andere kant. Kortom, 
tussenmensen. De belofte van de systeemwereld dat “iedereen kan 
deelnemen” berust op aannames. Het zijn juist deze mensen die te 
maken krijgen met de valkuil van hun rol. Want rolmodel en voorloper 
zijn is geen beroep, dat is iets wat je “toch” doet voor “een betere 
wereld”? Ondertussen liggen de burn-outs om de hoek en stagneren 
velen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Ze zijn “Stuck 
in the middle?” ondanks en dankzij het feit dat ze op een voetstuk van 
maatschappelijke verwachtingen zijn geplaatst.
Met “Stuck in the Middle?” willen we deze spanning onderzoeken, 
de barrières achterhalen en inzichtelijk maken. Met onze observaties 
als uitgangspunt gaan we op zoek naar of en op welke manier 
deze structuren ook terug te vinden zijn op andere plekken in onze 
maatschappij. Het project krijgt uiteindelijk vorm in een letterlijke 
presentatie van de tussenruimte die hier en daar de koevoet in de 
scheuren zet om ruimte mogelijk te maken en barrières te slechten.

Vrije Universiteit Amsterdam
Tijdens de uitvoering van het hele traject zullen een student en 
begeleider verbonden aan de leerstoel “Diversiteit en Integratie 
van de VU” van Halleh Ghorashi meelopen om bevindingen in een 
wetenschappelijk kader te plaatsen, om ons te voeden met relevante 
literatuur uit het vakgebied en om de slagkracht van de uitkomsten 
te vergroten. 

Deelnemen en betekenis geven in “Stuck in the Middle?” 
Met “Stuck in the Middle?” onderzoeken we hoe ‘tussenmensen’ 
kunnen en mogen deelnemen aan onze maatschappij. Welke 
betekenis geven wij deze mensen in onze samenleving, welke 
vooronderstellingen liggen daaronder en wat zou er gebeuren als we 
deze betekenis een andere waarde zouden geven?

locatie en is ook stedenbouwkundig als nieuwe verbindende plek 
aangewezen. Op deze grond hopen we een gezamenlijk territorium 
te creëren als basis voor verdere verbinding. 

Deelnemen en betekenis geven in Houd/t Moed/t 
Met Houd/t Moed/t onderzoeken we hoe de snel veranderende 
stedelijke omgeving onze aanwezigheid en deelname aan de stad 
beïnvloeden. Door beelden toe te voegen aan de openbare ruimte 
die contrasten inzichtelijk maken en door het onderzoeken van 
inclusieve geschiedenis, willen we opnieuw betekenis geven aan 
plekken die door tegenstellingen uit elkaar gerukt zijn of in de 
verdrukking komen.

Artistieke vernieuwing

 • Stadsvernieuwingsprocessen als artistiek uitganspunt. 
 • Werken met ambacht als wateren/drogen/bewerken hout en touwslaan 
 • Beeldbepalende objecten die een uitspraak doen over hun directe omgeving.

STUCK IN THE MIDDLE?
Stuck in the Middle? is een pleidooi voor de tussenmens die we 
keihard nodig hebben in een wereld waarin we ons steeds meer 
verschansen achter de muren van tegenstellingen en verbinding 
onmisbaar is. De tussenmens is een term die door socioloog Halleh 
Ghorashi is geïntroduceerd, zij gebruikte de term ook om tijdens 
de afsluitende bijeenkomst van TransTaalKinderen om hun rol te 
omschrijven. In een andere publicatie schreef zij al:

Feitelijke migranten kunnen ook worden gezien als vertalers, als mensen 
die constant bezig zijn diverse werelden met elkaar te verbinden. Zowel 

een migrant als een vertaler bewegen zich in een toestand van zogeheten 
‘in-betweenness’, een soort tussentoestand waarin zij tegelijkertijd met ten 

minste twee referentiekaders te maken hebben en pogingen doen om deze 
twee te verbinden. Niet elke vertaler slaagt erin om deze verbinding op een 
mooie wijze mogelijk te maken en niet elke migrant slaagt erin het beste uit 

diverse werelden te combineren. Maar het bestaan van deze toestand van 
‘in-betweenness’ is een gegeven dat op zichzelf al een basis kan zijn voor 

verrijking en vernieuwing.

(H.Ghorashi, https://www.kis.nl/blog/wat-als-iedereen-migrant-zou-zijn)

Wie zijn de tussenmensen op wijkniveau en wat betekent hun 
tussenpositie voor henzelf? Zitten ze vast in de tussenruimte of 
geeft het ze juist vrijheid? Kan onze systeemwereld van instituties 

Schematische weergave programmalijn 1

Schematische weergave programmalijn 2

Schematische weergave programmalijn 3

 https://www.kis.nl/blog/wat-als-iedereen-migrant-zou-zijn)
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Artistieke vernieuwing

 • Directe samenwerking met wetenschappelijk veld in ontwikkeling en 
uitvoering

 • Artistieke vertaling van maatschappelijke rol van het fenomeen ‘tussenmens’

TRANSTAALKINDEREN VERVOLG
Het project TransTaalKinderen is ook internationaal opgepikt. Wij 
willen samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken met Tonya 
Ward Singer. Zij is keynote spreker en consultant op het gebied van 
meertaligheid en woonachtig en werkzaam in de VS. Zij traint en coacht 
docenten hoe op een inclusieve manier om te gaan met meertalige 
leerlingen om kansengelijkheid onder scholieren te vergroten. In de 
komende periode gaan wij samen met haar onderzoeken waar onze 
expertisegebieden elkaar ontmoeten en elkaar steunen in de gedeelde 
missie van kennisverspreiding, bewustwording, handelingsruimte en 
empowerment met meertalige kinderen. 
Ook wordt via het netwerk van de VU gekeken naar hoe de kennis 
die uit dit project is voortgekomen gedeeld en gebruikt kan worden 
binnen het wetenschappelijke veld.

P3: LAB’EL - CULTUUREDUCATIE & NETWERK
LAB’el is een laboratorium voor iedereen los van elk label, waarbij 
bewoners het makerschap binnen de kunsten kunnen ontdekken 
en samenwerken met ervaren professionals uit verschillende 
kunstdisciplines. Hierbij staat laagdrempeligheid en inzicht in het 
maakproces centraal. Door op wijkniveau bereikbaar te zijn, zijn wij 
onderdeel van de sociale dynamiek van de wijk en hebben daarmee 
vertrouwen gewonnen waardoor ook kinderen en volwassenen die 
minder vanzelfsprekend aan cultuuraanbod deelnemen, zich aansluiten.

Valentina Caporossi leerde ons kennen via workshops beeldende kunst 
op het Steve Bikoplein en startte haar theatercarrière als zeemeermin in 
een zandbak. Met een variatie aan locatievoorstellingen met volwassenen, 
theaterprojecten met de ideeën van kids in de lead en deelname aan een 
ITA – jong project, loopt haar traject niet in lijn met de lineaire ontwikkeling 
binnen de culturele keten. Met voldoende bagage maakt ze een volgende 
stap en doet ze auditie voor een HBO opleiding Theater. Langzaam zijn we 
een soort tweede familie voor elkaar. We zijn haar alarmbel, springplank 
of stok achter de deur. De komende periode ondersteunen we haar en  
betrekken haar bij onze projecten.

Deze continuïteit samen met ouderbetrokkenheid is juist voor de 
kwetsbaarste deelnemers van groot belang gebleken. We kennen 
inmiddels diverse generaties deelnemers die in uiteenlopende 
activiteiten verschillende rollen hebben ingenomen en zo door de 
culturele keten heen bewegen. Kids uit de wijk groeien door naar 
volwaardige acteurs in onze productie of bouwen mee aan een 
tentoonstelling, wijkvrijwilligers worden deelnemers en professionals 
staan achter de bar. 
Wij schuiven aan bij buurtoverleggen of helpen met opbouwen 
in van het jaarlijkse buurtfeest. We haken aan bij stedelijke 
beleidsoverleggen en nemen wat we daar horen mee terug naar 
de wijk. Cultuur educatieve activiteiten kunnen in onze praktijk niet 
bestaan zonder netwerk opbouwende activiteiten en vice versa.
In P3 kunnen drie niveaus  worden onderscheiden die elk uit 
educatieve en netwerkactiviteiten bestaan.

 • Lokaal
 • Stedelijk
 • Individueel

Deze programmalijn is ondersteunend aan, toeleidend naar of een 
uitvloeisel van P1 en 2. Beide programmalijnen kennen zelf ook 
cultuureducatieve elementen.

LOKAAL
Onze ambitie voor de komende 4 jaar is om een eenduidiger, 
herhaalbaar en doorlopend activiteiten aanbod te organiseren.   

Cultuureducatie
Sinds 2012 organiseren we gratis toegankelijke buitenschoolse 
theaterprojecten voor gemotiveerde kinderen uit de wijk. We 
beschouwen hen als mede makers van hun eigen theaterproductie. 
Skills in acteren, dans, poppenspel, muziek maar ook decor- en 
kostuumontwerp, pr & communicatie, techniek,  productie en 
financiering maken deel uit van een project. Hierbij ondersteund 
door jonge, talentvolle docenten en regisseurs. 
Door de toegenomen interesse de afgelopen 4 jaar, willen we de 
lessen continue aanbieden. Om dit mogelijk te maken gaan we 
samenwerken met het jongerencultuurfonds.  Aan het begin van elk 
schooljaar worden wekelijks 2 lessen voor 2 groepen aangeboden. In 
de 2e helft van schooljaar wordt toegewerkt naar een productie. Als 
de productie samenvalt met een grote productie uit lijn 1 dan gaat 
deze daarin op. 
Talentvolle jongeren uit ons netwerk kunnen doorstromen naar de 
Junior Productie van ITA.
Naast de kinderlessen krijgen ook volwassenen de kans hun artistieke 
ambities verder te ontwikkelen. Het team van MAP of andere 
professionals ondersteunen hierin (Zie: "Individuele ontwikkeling"). 
Intentie is om met hen opnieuw aan te haken bij het “5x in het 
toneelbeeld van ITA” programma.

P1  VANUIT HET HART VAN DE WIJK

P2  DOOR HET STEDELIJK LANDSCHAP

P3  LAB'EL: CULTUUREDUCATIE EN NETWERK
          Lokaal        
          Stedelijk
          Individueel

P4  FACILITEREND 
       Artistieke Opdrachten
          KARELs KARAVAAN
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Poppentheater les 
Tijdens De Kleine Prins (DKP) werkten we samen met  Duda Paiva 
Company (DPC) en zagen tijdens het maakproces van de kinderscène 
dat de pop letterlijk van een enge vreemde tot de grootste vriend 
werd. De transformatieve kracht van de pop, het kunnen reflecteren 
op jezelf door de ander (de pop) te manipuleren, maar ook de ander 
(de pop) zijn beweging letterlijk te controleren, zien we als een grote 
meerwaarde voor de artistieke,  persoonlijke en sociale ontwikkeling 
van de kinderen. In samenwerking met DPC ontwikkelen we daarom 
een doorlopende leerlijn.

Netwerkversterkend
Naast onze artistieke activiteiten in de wijk sluiten we ook aan bij, of 
initiëren zelf activiteiten die vooral op netwerkvorming en -opbouw 
zijn gericht. We zetten ons voor het lokale netwerk en doen dit 
een gelijk speelveld. Hiermee onderhouden en vergroten we  ons 
netwerk in de buurt en ontstaat wederzijds vertrouwen.

Iftar met Moskee el Fath Moubien en speeltuin Joubertstraat
In het kader van De Kleine Prins in 2019 heeft MAP samen met 
de moskee en de speeltuinvereniging een iftar georganiseerd 
met een cultureel programma, een rondleiding door de moskee 
en een maaltijd in de speeltuin. We gaan elk jaar samen een iftar 
organiseren met een culturele programmering van MAP. 

Deelritueel Transvaal
Jaarlijks organiseren we (sinds 2016) i.s.m. met bewoners het 
Deelritueel Transvaal op het Steve Bikoplein te midden van een zee 
van lichtjes op 21 december (de kortste dag van het jaar). Het vormt 
een alternatief op de veelal christelijke, naar binnen gekeerde en op 
het gezin gerichte tradities in de decembermaand en viert dat we 
buren zijn en viert het lengen van de dagen.

van de minor verzorgen we lessen en bieden elk half jaar twee 
praktijkleerplekken aan.  

Netwerkversterkend
Onderzoek en kennisdeling
Sandra Trienekens en Stadsdeel Oost  
De afgelopen 3 jaar heeft Sandra Trienekens, in opdracht van 
Stadsdeel Oost, onderzoek gedaan naar onze praktijk. In het voorjaar 
van 2020 zal er naar aanleiding van o.a. dit onderzoek een publicatie 
worden uitgebracht.  Deze samenwerking wordt voort gezet met 
als uitgangspunt de relatie (lokale) overheid - duurzame lokale 
kunstpraktijk. 

Time Window
Het in Rotterdam gevestigde Time Window is een zelforganisatie 
van 50 performatieve kunstenaars onder de noemer ‘community in 
residence’. We starten vanaf 2021 een uitwisseling over begeleiding 
van artistieke processen die ontstaan in co-creatie. Daarnaast 
stellen we wederzijds onze studio’s, presentatieruimtes en netwerk 
beschikbaar voor viewings en voorstellingen. 

The Beach
The Beach is een organisatie waarmee we al jaren regelmatig 
samenwerken en informeel kennis en ervaring uitwisselen. De 
komende 4 jaar hebben we de intentie om dit meer structuur te 
geven. We onderzoeken hoe duurzame artistieke processen in de wijk 
bijdragen aan vorm en betekenis geven aan de leefomgeving alsook 
artistieke innovatie kunnen stimuleren.

INDIVIDUELE ONTWIKKELING
In onze dagelijkse aanwezigheid in de wijk komen we vaak mensen 
tegen die aanschuren tegen, vastlopen of de weg niet kennen in het 

Initiatievendag Transvaal
Sinds 2016 organiseren we i.s.m. Platform Transvaal, Stadsdeel Oost 
en Dynamo een dag waarop lokale initiatiefnemers elkaar kunnen 
ontmoeten en ideeën kunnen uitwisselen.

Platform Transvaal
Wij sluiten aan bij een groep betrokken bewoners die zich 
maandelijke buigen over de staat van de wijk; van losliggende 
stoeptegels tot zorgen over jongeren in de buurt - alles komt op tafel 
en wordt teruggekoppeld richting Stadsdeel. 

Uitvoering stedelijke programma’s
Vanuit het Stadsdeel Oost krijgen we de opdracht om productioneel 
activiteiten rondom stedelijke programma’s zoals gezond gewicht 
en de vreedzame wijk te ondersteunen. Onze artieke concepten en  
netwerk in en kennis over de wijk worden hierin gewaardeerd.

Ondersteunen bewonersinitiatieven
Door onze dagelijkse aanwezigheid in de wijk worden we gevraagd 
door bewoners om hen productioneel of faciliterend te ondersteunen 
bij wijkactiviteiten.

STEDELIJK
Onze projecten hebben de afgelopen jaren steeds vaker 
grootstedelijke podia bereikt of zijn door de hele stad gereisd, 
waardoor ons netwerk stedelijk is gegroeid.

Educatie
Minor “Social Work professional in de kunst en cultuur”.
Vanaf 2020 start de Hogeschool van Amsterdam met de pilot voor 
een nieuwe Minor die sociaal professionals in opleiding kennis laat 
maken met het culturele veld en onderzoekt waar deze praktijken 
elkaar kunnen versterken. Naast dat we mee denken over de inhoud 2
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mogelijkheid mensen uit het netwerk van Dynamo op te leiden in het 
KARELs KARAVAAN traject (zie: "LeerWerkTraject").

Blokjesdenken
Blokjesdenken is een spel met blokken ontwikkeld in 2017 en een 
effectief artistiek-sociaal instrument gebleken om dilemma’s te 
bespreken en gemeenschappelijke waarden te bepalen. Dit kan in de 
openbare ruimte of een binnenlocatie, met alleen de spelleiders of 
aangevuld met performers (lokaal talent) die het gesprek met korte 
acts verlevendigen. Opdrachtgevers waren o.a. Silver Screen Festival, 
Gemeente Amsterdam, de OBA en Buurtfondsen Amsterdam.  

KARELS KARAVAAN
Moving Arts Project wil als cultuurmaker een bijdrage leveren aan 
de energieomslag van de stad door buitenevenemente schoner en 
groener te maken. Vanuit dit idee is in 2017 KAREL ontwikkeld en 
met een innovatiesubsidie van het AFK doorontwikkeld tot KARELs 
KARAVAAN. Die bestaat uit:

 • KAREL KAR voor Elektriciteit op Locatie
 • KARIMA KAR voor Inductie, Meezingen en Aanhangsels
 • KARLOS KAR Levert Overal Schone Stroom 
 • KARLIJN KAR voor verhaalLIJNen

KARELs KARAVAAN werd in 2019 81x verhuurd met een totale omzet 
van €47.000,- in 2019.
KARELs KARAVAAN is ook een generator van arbeidskansen voor 
mensen uit ons netwerk die - door uitlopende redenen - niet als 
vanzelfsprekend aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt. KARELs 
KARAVAAN ontwikkelen we verder richting podium voor creatief 
talent uit ons eigen netwerk en dat van onze partners.

Verhuur aan derden
MAP verhuurt KARELs KARAVAAN aan cultureel/maatschappelijke en 
commerciële activiteiten in de openbare ruimte voor o.a.: leveren 
van stroom en materialen, mobiele ruimte voor dialoog, muziek- 
en theater podium, werkplaats op locatie en levert advies op het 
gebied van duurzaamheid / productie. Opdrachtgevers variëren van 
ROOTS festival, We Make the City en BLEND Amsterdam. Bijzonder 
voorbeeld hiervan is Aardgasvrij (gemeente Amsterdam) en stichting 
CoForce rondom voorlichting over duurzaamheid en aardgasvrij in 
Amsterdam Nieuw-West, Noord en Zuidoost. 

ARTISTIEKE OPDRACHTEN
Binnen Artistieke Opdrachten wil MAP primair de reeds 
bestaande en beproefde (artistiek-sociale) producten ‘Blauwdruk’ 
en ‘Blokjesdenken’ in samenwerking met een aantal (vaste) 
opdrachtgevers en partners onderzoeken. Het accent ligt hierbij 
op het verdiepen en delen van de kennis over het product alsook 
het vinden van nieuwe toepassingen en werkwijzen - zowel in 
participatieve als cultuur educatieve projecten. De artistieke- en 
uitvoeringskaders van deze producten zijn helder en goed 
overdraagbaar, wat kennisoverdracht mogelijk maakt. MAP gaat 
mensen uit zowel ons eigen netwerk als dat van onze partners 
opleiden zodat zij artistiek, sociaal en productioneel uitvoering 
kunnen geven aan Blauwdruk en Blokjesdenken.

Blauwdruk
Blauwdruk is een project dat met een klein blauw huisje op wielen 
en een minitractor op de straten van de stad neerstrijkt, waar een 
volwaardige blauwdrukstudio is ingebouwd. Met het gesprek als 
start van ontmoeting, onderzoeken we maatschappelijke aannames 
en ideeën over samenleven en dan met name het ‘huisje, boompje, 
beestje’ – ideaal.  Met de oude ‘blauwdruk’ techniek worden het 
‘eigen’ ideaalbeeld of mogelijke nieuwe scenario’s verbeeld, ter 
plekke op geprepareerd blauwdrukpapier afgedrukt, gespoeld en 
aan de waslijn te drogen gehangen. De verschillende projecten die 
we met Blauwdruk uitvoeren, vragen ieder een eigen werkmethode 
en worden in samenspraak met de opdrachtgever aangescherpt. Voor 
blauwdruk hebben we als vaste opdrachtgevers welzijnsorganisatie 
Dynamo en De Rode Loper op School.

De Rode Loper op School
In het kader van de KinderKunstBiënnale werken we samen met 
DRLOS en de sociaal-maatschappelijke kunstorganisatie hARTslane 
(Londen) aan het deelproject Stromend Blauw (deelname van 350 
kinderen) met als thema ‘het wassende water’.  

Dynamo
In 2016-17 ontwikkelde MAP in opdracht van Dynamo Zuid het 
project Blauwdruk wat in 2019 en 2020 binnen de organisatie werd 
verduurzaamd als onderdeel van Kunst op Recept. Dynamo heeft 
de intentie MAP’s bijdrage met community art - voornamelijk met 
Blauwdruk - binnen de programmering van 2020-2024 in stadsdeel 
Oost en Zuid, een prominente plek in te laten nemen en verkent de 

culturele landschap van de stad dat veelal is opgebouwd uit lineaire 
ontwikkel structuren. Mensen die vanwege hun leeftijd of plek in de 
maatschappij niet niet perse passen in de hokjes van cultuureducatie 
en of talentontwikkeling. MAP geeft ze een stem door hun artistieke 
ambities te ondersteunen en stimuleren en maakt ze onderdeel 
van de artistieke projecten als deelnemer of proffesional. Hiermee 
maken ruimte binnen de culturele keten en dragen bij aan de 
veelstemmigheid van het culturele landschap. We gaan hierin 
samenwerken met: Marlieke Burghouts, Artetha-Pam Anpong, Seleha 
Alladien, Sven van Vrijaldenhoeven, Valentina Caporossi, Shiva Sital, 
Celine Sleiman, Wouter Roos.

Marlieke Burghouts leerde we kennen omdat ze onze studioruimte 
huurde. Haar open manier van werken maakte dat we tussentijdse 
presentaties bijwoonden en uitwisselden. Zij in een leergierige en 
interessante dans- en theatermaker m`aker die met haar werk een bijzondere 
plek in de stad inneemt dat op punten overlap vertoont met het werk 
van MAP. Naast autonoom werk, die de relatie beeldende kunst en dans 
onderzoekt, maakt ze participatief werk met LHBT+jongeren (LGBT+ Youth 
Performance Initiative Amsterdam). In 2019 vertolkte ze de rol van de vos in 
de Kleine Prins. De komende 4 jaar zetten we de artistieke dialoog voort en 
werken samen op  participatief gebied. MAP ondersteund haar praktijk met 
advies over projectaanvragen, netwerkopbouw, studiogebruik. We bieden 
een thuisbasis van waaruit ze haar praktijk kan opbouwen, waarbij een plek 
aan onze werktafel en uitwisseling op dagelijkse basis mogelijk is. 

P4: FACILITEREND
Programmalijn 4 staat voor activiteiten die faciliterend zijn aan 
de artistieke projecten van MAP. De afgelopen jaren heeft MAP 
gestaag gebouwd aan een breed netwerk van opdrachtgevers alsook 
producten en kennis ontwikkeld. Daarnaast heeft MAP geïnvesteerd 
in KARELs KARAVAAN. Met deze activiteiten genereert MAP een 
alternatieve inkomstenbron die in de periode 2021 – 2024 verder 
wordt ontwikkeld.
De Faciliterende Lijn is onder te verdelen in:

 • Artistieke Opdrachten
 • KARELs KARAVAAN 
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LeerWerkTraject
Door de groeiende vraag naar KARELs KARAVAAN heeft MAP 
een LeerWerkTraject ontwikkeld in samenwerking met de 
educatieontwikkelaar Yahaira Gezius en onderwijsontwikkelaar 
Paulien Klap. Nieuwe KARAVAAN-ambassadeurs worden opgeleid 
in het mogelijk maken van duurzame evenementen in de openbare 
ruimte. Een werkboek, theorieworkshops, praktijklessen en stage zijn 
onderdeel van dit traject.

PLANNING
In de periode van 2012-2024 voeren we 4 hoofdtrajecten van 1,5 jaar 
uit met daarbinnen deelprojecten die zich uitspreiden over een half 
jaar. Zowel Houd/t Moed/t, The Embedded Prince als Transvaal #02 
worden beiden gedeeltelijk uitgevoerd in buiten deze periode.
Voor de verdere planning zie het schema onderaan pagina 9 en 10.

DE CIRCULAIRE CULTURELE KETEN 
De kracht en het onderscheid van MAP binnen de culturele keten van 
de stad is dat het nieuw en aanvullend artistiek aanbod creëert voor 
en met een publiek dat niet als vanzelfsprekend bediend wordt door 
het culturele aanbod van Amsterdam, mensen betrekt als deelnemers 
die nog niet of minder bekend zijn met kunst & cultuur als deel van 
hun dagelijks leven en samenwerkt met partners zowel binnen als 
buiten het culturele veld (zie: "Mobiusstrip").

“MAP en ook Jeugdtheaterschool Zuidoost zijn een soort kweekvijver, we 
vragen hun regelmatig of er spelers zijn die bijvoorbeeld in onze junior-
productie zouden kunnen meespelen. Daarnaast is de Stadsschouwburg 
de eerste podiumplek wat theater betreft in Amsterdam. Voor MAP is het, 
naast het spelen op het plein, fantastisch om hier naartoe te werken en 
veel mensen te kunnen trekken. En voor SSBA zou het mooi zijn als de 

schouwburg zo inderdaad van alle Amsterdammers wordt, diversiteit staat 
bij ons hoog in het vaandel.” 

(Wilma Smilde, senior projectleider educatie ITA)

Het netwerk van MAP bestaat uit een lokale kern in de Transvaal en 
een stedelijk netwerk dat uiteenloopt in leeftijd, sociaaleconomische 
en culturele achtergrond: van 6 tot 78 jaar, van een Syrische CV-
installateur tot de Jordanese bloemenverkoper en van universitair 
docent tot herintredende moeder; van jonge zelfstandig ondernemers 
tot gevestigde kunstenaars, van stadsbewoners met beschikking 
over sociaal, economisch en cultureel kapitaal tot stedelingen die 
moeite hebben hun weg te vinden in het systeem. De komende jaren 
onderhouden we het bestaande netwerk en investeren we in nieuwe 
samenwerkingen met uiteenlopende partners, van de afdeling 
Sociologie van de VU tot de jongeren van CoForce in de Bijlmer en van 
Duda Paiva Company tot het Amsterdam Museum.

PUBLIEK & DE CULTURELE KETEN

Publieksopbouw
Ons publiek bestaat uit:

 • Lokale bewoners en mensen uit het buurtnetwerk van MAP 
 • Persoonlijk netwerk van de deelnemers/vrijwilligers en het artistieke team 
 • Stedelijk netwerk MAP
 • Algemeen in kunst en cultuur geïnteresseerd publiek
 • Kunst- en cultuurprofessionals

4
DE STAD ALS 

CULTUREEL 
LANDSCHAP

“Dus waarom ik ben gebleven, ook al vond ik het soms 
heel eng? Omdat ik het zo leuk vind en echt iets met 

theater wil doen na de middelbare school. Als het niet 
lukt met theater dan is er wel een plan b en c, maar ik 

blijf gewoon even vasthouden aan plan a en dat is door 
Diane, Noud en Janine. Want ze stonden altijd klaar, ze 
hebben me echt geholpen met theater, met school en 

met mijn eigen ontwikkeling, gewoon dat ik mezelf nog 
zelfverzekerder voel. Zij hebben me zo goed ontwikkeld 

tot nu toe, dat ik ze echt heel dankbaar ben. Als ik hier niet 
aan mee had gedaan, dan had ik iets heel groots gemist.” 

Shiva, deelnemer
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 • (Locatie)theater-community arts / amateurtheater geïnteresseerden 
 • Studenten van opleidingen zoals: CMV, theaterwetenschap, sociologie, 
humanistiek, kunstvakopleidingen.

 • Lokale overheid/politiek en beleidsmakers kunst en cultuur, sociaal 
domein, integratie, sociale innovatie, jeugd, veiligheid en democratisering

 • Werknemers van woningbouwcorporaties, buurt- bottom-up- en 
welzijnsorganisaties.

Publieksenquetes
Met onze activiteiten vanuit het hart van de wijk, door het stedelijk 
landschap alsook onze cultuur educatieve projecten hebben we een 
divers publiek opgebouwd verspreid over de hele stad en verankerd 
in de Transvaal. Inzicht in ons publiek krijgen we op verschillende 
manieren. Enquêtes zijn hiervan de meest directe vorm, naast 
gesprekken met bezoekers voor wie een reactie op papier niet 
vanzelfsprekend is. Uit de enquêtes van verschillende MAP projecten 
komt het volgende naar voren: 

 • Positieve waardering over de artistieke kwaliteit, de invloed op 
leefbaarheid en diversiteit van de stad

 • Afspiegeling van de stad op diverse nievaus in het project wordt herkend 
en gewaardeerd

 • Behoefte aan gelijksoortige projecten van MAP op andere plekken in de stad
 • Duurzame investering creëert zeer trouw en breed bezoekersnetwerk – 
met groot herhaalbezoek – 32% met een gemiddelde van 4.2 keer

 • Sterke verbinding met Amsterdam, n.l. 75% waarvan 70% uit 
Amsterdam-Oost

 • Toenemende stedelijke/landelijke bekendheid vertaalt zich in 
publieksgroei, 55% publiek van De Kleine Prins was 1e bezoeker

 • Bezoekers geven aan dat projecten van MAP een bijzondere waarde 
hebben in de stad

 • De ontwikkeling naar een meer kritisch product wordt herkend en 
positief gewaardeerd

Deze conclusies zien we terug in de reacties van het publiek 
(uit de publieksenquêtes van WAAG en De Kleine Prins). WAAG: 
“confronterend”, “urgent”, “herkenbaar”, en “de Parade in de wijk”, De 
Kleine Prins: “Zet aan tot bewustwording, houdt een spiegel voor, 
maatschappijkritisch. Veel humor” “Professioneel buurttheater”, 
“Projectie van onze diverse samenleving, ook bij de acteurs”, “Zou 
elke wijk moeten hebben.” “Verbluffend hoe MAP iedere keer 
buurtcohesie en kunst weet te combineren”.

Publieksontwikkeling
De programmering van de komende vier jaar is erop gericht om met al 
onze projecten bestaand publiek en deelnemers te behouden en nieuw 
publiek te bereiken. Door nieuwe maatschappelijk urgente thema's 
i.s.m. (nieuwe) partners in projecten op te pakken. We verwachten dat 
onze bezoekersaantallen gelijk zullen blijven of licht zullen groeien. 

Programmalijnen
P1 | Projecten vanuit het hart van de Wijk
Insteek van deze programmalijn is om onze betrokkenheid in de wijk 
op continue basis te kunnen blijven garanderen en om de kunsten 
breed toegankelijk te maken in de openbare ruimte. Publiek bereiken 
we als volgt:

 • Beoogd publiek is betrokken bij voorbereiding, uitvoering en (rand)
programmering.

 • Langdurige aanwezigheid (alles voor de schermen zichtbaar) in openbare 
ruimte. Tijdens deze periode worden diverse activiteiten aangeboden, 
hierbij wordt gevarieerd in toegankelijkheid, vorm en discipline zodat 
een zo breed mogelijk publiek zich kan aansluiten.

 • We presenteren klassiekers uit de literatuur- en theatergeschiedenis op 
een toegankelijke manier. 

 • De voorstellingen zijn gevarieerd in opbouw en vorm zodat ze geschikt 
zijn voor verschillende leeftijdscategorieën en ervaringsniveaus.

 • De diverse (lokale) samenstelling van een plek, wijk, gebied is tijdens zowel 
het maak- als uitvoeringsproces gerepresenteerd. Dit kernpubliek trekt 
divers en nieuw publiek lokaal /stedelijk/landelijk mee (sneeuwbal-effect).

 • De presentatie vindt plaats in de openbare ruimte.
 • Het terrein is toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking.
 • Er ligt een sterke verbinding met het lokale deel van P3

P2 | Door het stedelijk landschap
Met programmalijn 2 betrekken we mensen die direct onderwerp 
zijn van de maatschappelijke thematiek van het project en 
vergroten we bewustzijn rondom de thematiek bij betrokkenen en 
geïnteresseerden. Publiek bereiken we als volgt:

 • Mensen uit het eigen netwerk van deelnemers worden uitgenodigd.
 • We nodigen organisaties die zich bezighouden met de thematiek uit en 
betrekken hen in het project. Via deze organisaties zoeken we nieuwe 
publieksnetwerken op. 

 • We kiezen verschillende presentatievormen om een veelzijdig publiek 
aan te spreken. 

 • We zoeken naar presentatieplekken waar als vanzelfsprekend publiek 
aanwezig is. Dit zijn zowel binnenlocaties als plekken in de openbare ruimte.

 • We zoeken proactief contact met diverse media vanuit de thematiek.

P3 | Onderzoek, uitwisseling en nieuw makerschap 
Lokaal
Voor zowel de educatieve als netwerkactiviteiten richten we ons hier 
op publiek uit de Transvaal. Mond-op-mond reclame en persoonlijke 
netwerken van deelnemers of betrokkenen spelen hierbij een hele 
grote rol. De tamtam-reclame werkt heel erg snel in de Transvaalbuurt. 
Mensen haken aan vanuit persoonlijke interesse, persoonlijke 
verbinding of buurtbetrokkenheid. Bij activiteiten op lokaal niveau 
kiezen we ervoor om geen of minimale entreeprijs te vragen. Als we 
een entreeprijs heffen is die vaak gelijk aan dat van een “Patatje Met” 
van de lokale snackbar en maken dan ook vaak deze vergelijking om de 
waarde van kunst en cultuur wel duidelijk te maken aan het publiek.

Stedelijk
Voor de stedelijke activiteiten richten we ons op publiek dat in 
ons werkveld actief is of er mee in aanraking komt. Zoals fondsen, 
gemeentelijke organisaties, welzijnsorganisaties, Kunst en 
Cultuurinstellingen en buurtorganisaties. Hierbij maken  we gebruik 
van de netwerken van directe samenwerkingspartners. 
De Minor van de HvA richt zich alleen op studenten en medewerkers 
van de HvA, hierbij wordt geen extern publiek aangetrokken.

Individuele ontwikkeling
Publiek van presentaties bestaat uit het netwerk van de makers, 
het netwerk van MAP dan wel algemeen en cultuur geïnteresseerd 
publiek. Hierin zijn de makers mede-verantwoordelijkheid voor het 
bereiken van publiek. 

P4 | In opdracht 
Het te bereiken publiek in deze programmalijn hangt af van de vraag 
van de opdrachtgever. Indien van toepassing en gewenst zullen we 
ons publieksnetwerk aanschrijven. Door deze opdrachten verwachten 
we nieuw publiek aan ons te binden.

DEELNEMERS & DE CULTURELE KETEN
In evaluatie gesprekken noemen deelnemers het volgende:

 • (Door)ontwikkelen eigen artistieke ideeën.
 • Beter inzicht in en articuleren van de eigen vraagstukken.
 • Kunnen verplaatsen in de leefwereld van een ander.
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Samenwerkingspartners 
Ons netwerk van partners uit de stad is divers, domeinoverstijgend en in 
alle stadsdelen. We zijn verheugd dat een aantal van de samenwerkingen 
uit 2017–2020 hebben geleid tot verdere verdieping dan wel 
intensivering van de samenwerking ook een aantal nieuwe partners.  

CoForce - www.coforce.nu
De stichting CoForce is het initiatief van Energie Commissarissen in 
stadsdeel Zuidoost. CoForce bundelt de krachten van bewoners en 
bedrijven in Zuidoost. Zie intentieverklaring

om | nieuwe energie - www.samenom.nl/karel 
om | nieuwe energie is de landelijke koepel voor lokale energie 
coöperaties zonder winstoogmerk en sponsor van KARELs KARAVAAN. 

Duda Paiva Company - www.dudapaiva.com 
Duda Paiva Company (DPC)  maakt fysieke en visuele voorstellingen 
met poppen. Zie intentieverklaring. 

Welzijnsorganisatie Dynamo - www.dynamo-amsterdam.nl 
Welzijnsorganisatie Dynamo zet aan tot bewegen we werken samen 
met afdeling Amsterdam Oost en Zuid. Zie intentieverklaring.

Hoge School van Amsterdam - www.hva.nl  
Hogeschool van Amsterdam (HvA) afdeling  Social Work (voorheen 
CMV)  Minor ‘Social Work Professional in Kunst en Cultuur’ in nauwe 
samenwerking met Marjon Goosens. Zie intentieverklaring.

Internationaal Theater Amsterdam (ITA) - www.ita.nl/nl/
voorstellingen/moving-arts-project-speelt-de-kleine-prins-in-
het/558740/ 
Internationaal Theater Amsterdam is een huis dat vanuit een 
eigentijdse visie programmeert, produceert en inspireert. 

Rode Loper op School - www.derodeloperopschool.nl 
De Rode Loper op School brengt kunst dichtbij de leef- en 
ervaringswereld van kinderen. Zie intentieverklaring

Tonya Ward Singer - www.tonyasinger.com 
Tonya Ward Singer is keynote spreker en consultant op het gebied 
van meertaligheid. Zie intentieverklaring

Studio 52nd - www.studio52nd.nl
We delen elkaars netwerk en datgene wat we signaleren in de 
kinderprojecten delen we in samenspraak met het Stadsdeel. 

P4 | Faciliterend
KAREL’s KARAVAAN
Deelnemers aan het leerwerktraject van KARELs KARAVAAN komen uit 
ons eigen netwerk of via betrokken partners.

In Opdracht
Deelnemers aan de projecten en activiteiten in opdracht komen via de 
opdrachtgever, indien gewenst zoeken we mee in ons eigen netwerk.

SAMENWERKINGSPARTNERS & DE CULTURELE KETEN
Hieronder een de samenwerkingspartners per programmalijn.

Programmalijnen 
P1 | Vanuit het hart van de wijk
Deze programmalijn kenmerkt zich door de lokale inbedding in 
de Transvaalbuurt en samenwerking met organisaties die zich op 
het buurtniveau bevinden, welzijnsorganisaties zoals: Servicepunt 
Kraaipan (Dynamo), Biko (Dynamo), lokale ondernemers: buurtsuper 
Aslan, Rumbaba, Helal et Gida, Albert Heijn Krugerplein, etc, andere 
organisaties of samenwerkingsverbanden: BOOST, Moskee el Fath 
Moubien, basisscholen de Kaap en de Nelson Mandela, Studio 52nd, 
CCO (Cultuur Connectie Oost) gemeentelijke organisaties: politie, 
het stadsdeel, gezond gewicht programma. Ook zijn er verschillende 
bewonersorganisaties waar we op wekelijkse basis contact mee 
hebben zoals: Platform Transvaal, Buurttuinen Afrikanerplein, 
bewonersgroep speeltuinhuisje Joubertplein, SSCCM (Stichting 
Sociaal Cultureel Centrum Medelanders), Mannengroep (Stichting El 
Itihaat Chora), stichting El Fanaar. Ook betrekken we of maken we deel 
van onze projectteams sleutelfiguren uit de wijk die op hun beurt weer 
makkelijk verbindingen hebben met andere buurtbewoners.

P2 | Door het stedelijk landschap
Voor deze programmalijn werken we precies andersom. Bij de 
thematiek van het project zoeken we kennis-, presentatie- en 
ervaringspartners die zich gespecialiseerd hebben in het onderwerp 
en koppelen deze aan de kennis van mensen die direct met deze 
thematiek te maken hebben. Partners hierbij zijn bijvoorbeeld: de 
Vrije Universiteit, het Amsterdam Museum, IZI solutions en de OBA. 

P3 & P4 | Cultuureducatie, netwerk en faciliterend
In deze lijn betrekken we specifieke partners, zowel lokaal, stedelijk 
als individueel. (zie: "Programma")

 • Aansluitingen bij nieuwe netwerken. 
 • Nieuwe vriendschappen.
 • Doorstroming naar andere creatieve initiatieven en (nieuw) werk via het 
netwerk van MAP.

Programmalijnen
P1 | Vanuit het Hart van de Wijk
Deelnemers werken mee op elk vlak. Van bouwen, acteren, cateren 
en/of beveiligen tot mede organiseren. Van de buurtbewoner die 
weinig met kunst en cultuur heeft tot de doorgewinterde acteur van 
ITA; allen bevinden zich als deelnemer in dit traject. Bij de productie 
werken we samen met professionals.

P2 | Door het Stedelijke Landschap
Betrekt mensen die zich niet perse binnen de Culturele Keten 
bevinden en we richten ons hier op het kennismaken met kunst. 
Mensen nemen deel vanwege hun betrokkenheid bij een specifieke 
thematiek. Tijdens het proces maken ze kennis met Kunst en Cultuur 
en wordt hun artistieke stem ontwikkeld.

P3 | Cultuureducatie en Netwerk
Lokaal
Deelnemers van de cultuureducatieve activiteiten in de wijk vinden 
we vooral door onze netwerkactiviteiten en andere activiteiten op 
straat. Voor de kindervoorstellingen is er een gestage aanwas van 
kinderen die meedoen aan de theaterlessen zonder dat we daar 
speciale PR middelen voor in hoeven zetten. Viavia komen kinderen 
vragen of ze mee kunnen doen, waarna wij contact opnemen met 
de ouders om afspraken te maken over aanwezigheid en motivatie. 
De voorstellingen van de kinderen worden uitgevoerd in Tugela85, 
het Pleintheater, op basisschool de Kaap en of aan de thematiek 
gerelateerde plekken zoals het Stadhuis van Amsterdam voor de 
voorstelling HEIM speelt de Baas. Door op basisscholen te spelen 
enthousiasmeren we nieuwe kinderen om ook aan te haken bij de 
komende productie.

Stedelijk
Het stedelijk programma is niet gericht op het vinden van deelnemers.

Individuele ontwikkeling
Mensen die in in het individuele ontwikkelingstraject meedoen 
komen we tegen tijdens onze projecten of via één van de andere 
deelnemers en of het netwerken van onze partners.

http://www.coforce.nu
http://www.samenom.nl/karel 
http://www.dudapaiva.com 
http://www.dynamo-amsterdam.nl 
http://www.ita.nl/nl/voorstellingen/moving-arts-project-speelt-de-kleine-prins-in-het/558740/
http://www.ita.nl/nl/voorstellingen/moving-arts-project-speelt-de-kleine-prins-in-het/558740/
http://www.ita.nl/nl/voorstellingen/moving-arts-project-speelt-de-kleine-prins-in-het/558740/
http://www.derodeloperopschool.nl 
http://www.tonyasinger.com
http://www.studio52nd.nl 
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Bovenstaande verschuivingen in de wijk maken dat we in onze 
praktijk hierop in moeten spelen. Het betrekken van nieuwe 
bewoners heeft onze aandacht. Dit doen we door contact met 
sleutelfiguren, VVE's en woningbouwcooperaties.  

Tugela85
MAP heeft haar atelier in culturele onderneming Tugela85, een 
ontmoetingsplek voor de wijk en broedplaats voor kunstenaars en 
cultureel ondernemers. MAP was mede betrokken bij de verwerving 
van het gebouw in 2014 waarmee het een permanente thuisbasis 
werd. Van hieruit ontwikkelde MAP haar praktijk met de bewoners 
van de Transvaalbuurt en gaat de ontmoeting aan met de stad. Samen 
met andere Tugenoten is MAP betrokken bij de programmering in het 
gebouw en zoekt de samenwerking met andere huurders.

PR EN COMMUNICATIE

MARKETING VANUIT HET HART VAN DE WIJK

Offline en online
Een groot deel van onze marketing vindt plaats op straat (zie: Culturele 
Keten). We creëren een buzz in de wijk waardoor gaan projecten 
gaan rondzingen. We gebruiken als flyers, posters, banners of keurig 
geparkeerde milieuvriendelijke voertuigen en aanhangels om onze 
aanwezigheid kenbaar te maken in de wijk (zie KAREL’s KARAVAAN).
Daarnaast zetten we het scala van online tools, multimedia en 
persberichten in. Hiervoor werken onze vormgevers Noud Verhave 
en Janine Toussaint nauw samen met Ay Mey Lie. Dankzij de 
verschillende soorten kanalen weten we onze verschillende soorten 
publiek en netwerken te bereiken. We hebben een trouwe online 
aanhang, organisch gegroeid. Verspreid over verschillende media 
volgt deze ons en toont betrokkenheid en interactie. Dit is in lijn met 
het feit dat wij ons in uiteenlopende soorten netwerken bewegen.

DIVERSITEIT & MARKETING 
Diversiteit van publiek is een actueel en urgent thema binnen het 
culturele veld. Voor ons is diversiteit een logisch gevolg van onze 
werkwijze waarbij we publiek integraal betrekken bij voorbereiding 
en uitvoering en veel in de openbare ruimte aanwezig zijn. Ons 
publiek is een afspiegeling van de samenleving en representeert 
daarmee de plek waar het project wordt uitgevoerd.

BETREKKEN VAN DE STAD

DE TRANSVAALBUURT
Amsterdam is hyper divers en groeit snel. Binnen- en buitenstedelijke 
gebieden worden getransformeerd tot nieuwe woonwijken. De prijzen 
stijgen, de toename van (tijdelijke) bezoeken verhoogt de druk op de 
stad en zijn bewoners. Hoe houden we, in deze dynamiek, verbinding 
met elkaar? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen? 
Deze dynamiek herkennen we ook in de Transvaalbuurt (onze basis). 
De Transvaalbuurt is een buurt in opkomst, door bewust ingezet 
beleid is de wijk in rap tempo aan het gentrificeren. Toen we 10 jaar 
geleden ons atelier betrokken in de wijk stond deze er heel anders 
voor. Ten goede en ten kwade veranderde de openbare ruimte, de 
bewoners, de slagkracht van de wijk en de wil om deel te zijn van de 
buurt en zijn sociale structuren.

Op de plek van een videotheek voor Bollywoodfilms, zit het winkeltje 
Olives & More. Sociale huurwoningen waar ook vrienden en kennissen van 

Erents woonden, zijn verkocht aan nieuwkomers. Naast de Surinaamse, 
Turkse en Marokkaanse gezinnen die er al langer wonen, komen nu steeds 
vaker blanke Nederlanders te wonen, vaak jong en hoogopgeleid. "Maar 
met die nieuwe bewoners heb ik amper contact", zegt Erents. "Allemaal 

tweeverdieners, ze werken overdag en voelen weinig binding met de wijk."

(De keerzijde van een buurt in opkomst, www.trouw.nl/nieuws/de-keerzijde-
van-de-buurt-in-opkomst~b6d2a54f, J. Julen en H. Obbink, 21 maart 2017)

Bovenstaand citaat uit een artikel van Trouw uit 2017 waarin de 
voormalig voorzitter van Platform Transvaal en langste bewoner 
van de buurt aan het woord komt illustreert de tweestrijd tussen 
de droom van vooruitgang en de nostalgie van herkenbaarheid. In 
ditzelfde artikel komen Kees Huyser en Tarik Yousif aan bod. Kees 
beschrijft hoe hij zich langzaam thuis is gaan voelen in een wijk die 
zich lang heeft gekenmerkt door zichtbare en voelbare criminaliteit 
op straat. Tarik bevraagt zijn eigen rol in het gentrificatieproces en de 
rol van de bewoners van de wijk. Dit maakt ook onze rol in de wijk er 
één die we onder de loep willen nemen.
Inmiddels is Kees verhuisd naar Zaandam, woont Wil nog steeds aan 
de Transvaalkade maar wel met een ingebouwde traplift en is Tarik 
één van de enigen die binnen de wijk een nieuw huis gevonden 
heeft voor hem en zijn gezin.

BOOST - www.boostamsterdam.nl 
BOOST Transvaal is een ontmoetingsplek en community van 
nieuwkomers, bewoners en organisaties uit Amsterdam Oost die 
samen werken aan directe integratie.

Karien van Assendelft - www.karienvanassendelft.org
Als taalkunstenaar zet Karien van Assendelft noteert al 25 jaar flarden 
van gesprekken die ze opvangt. Die gespreksfragmenten worden 
gearchiveerd en ingezet voor theater scripts, geluidsinstallaties en 
tekstwerken. Haar specialiteit is theaterteksten schrijven op de huid 
van de spelers. 

The Beach - www.thebeach.nu 
The Beach maakt samen met mensen & organisaties projecten die 
gemeenschappen sterker maken. 

Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Sociale Wetenschappen, 
Veerkracht door Diversiteit en Inclusie onder leiding van Halleh 
Ghorashi - www.fsw.vu.nl/nl/onderzoek/institute-societal-resilience/
themas/index.aspx
Binnen het thema Veerkracht, diversiteit en inclusie bestuderen 
ze gelaagde processen en doen ze onderzoek naar de condities 
op diverse niveaus (micro, meso en macro) die kunnen bijdragen 
aan een duurzaam alternatief voor de groeiende maatschappelijke 
spanningen en onzekerheden. Zie intentieverklaring.

Time Window - www.timewindow.nl
Het in Rotterdam gevestigde Time Window is een zelforganisatie van 50 
performatieve kunstenaars onder de noemer ‘community in residence’.

IZI Solutions - www.izi-solutions.com
IZI is een sociaal innovatiebureau dat oplossingen biedt om raciale en 
sociale gelijkwaardigheid te bevorderen.

Amsterdam Museum - www.amsterdammuseum.nl 
Het Amsterdam Museum brengt de geschiedenis van Amsterdam tot 
leven en geeft inzicht in de identiteit van de stad; het museum daagt 
bewoners en bezoekers uit hun relatie tot de stad te verdiepen.

OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam) - www.oba.nl
Inspireert alle Amsterdammers om te blijven leren, maakt kennis, 
cultuur en informatie voor iedereen bereikbaar en toegankelijk en 
stimuleert reflectie, ontmoeting en betrokkenheid bij stad en buurt.

http:// www.trouw.nl/nieuws/de-keerzijde-van-de-buurt-in-opkomst~b6d2a54f
http:// www.trouw.nl/nieuws/de-keerzijde-van-de-buurt-in-opkomst~b6d2a54f
http://www.boostamsterdam.nl
http://www.karienvanassendelft.org
http://www.thebeach.nu
http://www.fsw.vu.nl/nl/onderzoek/institute-societal-resilience/themas/index.aspx
http://www.fsw.vu.nl/nl/onderzoek/institute-societal-resilience/themas/index.aspx
http://www.timewindow.nl 
http://www.izi-solutions.com
http://www.amsterdammuseum.nl 
http://www.oba.nl 
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perslijst 236 contacten. Wat de betrokkenheid voor de nieuwsbrief 
scoren we gemiddeld 30% (wat relatief hoog is). 

Sociale media

 • LinkedIn. Company account sinds medio 2017: 200 volgers (jan 2020).
 • Facebook MAP account, van 895 (jan 2018) naar 1272 page likes (jan 2020).
 • Facebook KAREL / KARELs KARAVAAN account sinds najaar 2017: 347 
volgers en 339 page likes (jan 2020).

 • Instagram account sinds mei 2016: 402 volgers (jan 2020).
 • Twitter, 353 volgers (jan 2020).
 • YouTube. Dit account fungeert alleen als videokanaal om op andere sites 
onze video’s te vertonen.

Online betrokkenheid vindt voor MAP vooral op Instagram, Facebook 
en LinkedIn plaats. De soorten publiek van Instagram en Facebook 
vertonen - logischerwijs - overlap, maar via de twee kanalen bereiken 
we verschillende soorten online communities. Op LinkedIn bereiken 
we een ander publiek, en zien we betrokkenheid van andere volgers. 

DOELEN EN ACTIVITEITEN
Voor Programmalijn 1 en 2, met grote projecten "Stuck in The 
Middle?", "waar heden - heden waar", "The Embedded Prince" 
en "Houd/t Moed/t" zullen we net als in de afgelopen jaren een 
uitgebreide marketingstrategie op maat maken om deelnemers 
te motiveren en publiek te bereiken. Hier zetten we onze online 
en offline (buurtnetwerken, sleutelfiguren, kinderen en buzz door 
mond-op-mond-reclame) hulpmiddelen in. Daarbij passen we waar 
mogelijk en zinvol de inhoud en toon aan per kanaal en gebruiken 
we de meest relevante kanalen en media voor het betreffende 
traject.  Voor P3 zal de PR en communicatie vooral enthousiasmerend 
en informerend zijn, en kleinschaliger van aard doordat dit 
relatief kortlopende en intiemer projecten zijn.  Voor P4 is de PR 
en Communicatie ook kleinschaliger en meer flexibel van aard. 
Afhankelijk van de soort opdracht kijken we wat er aan publiciteit 
nodig is. Voor KARELs KARAVAAN is al in de huidige periode een 
aparte marketingstrategie opgezet (site, branding, afspraken met 
partners en opdrachtgevers).
Nu we een zekere positie hebben opgebouwd willen onze ideeën 
verder uitdragen en onszelf positioneren als expert op het gebied van 
participatieve kunst. We merken dat wij met onze kennis en ervaring 
veel te bieden hebben en dat er behoefte aan is. In dit streven 
zoeken we als deskundigen op het snijvlak van maatschappelijke 

alsook activiteiten die zowel de inhoud van het project vormgeven 
als aandacht genereren. Voor de theaterprojecten hebben we 
verschillende soorten kortingsacties ingezet. Die maakten onze 
activiteiten toegankelijk voor mensen met een laag inkomen, maar 
ook genereerden dit soort acties weer publiciteit.

OVERIGE RESULTATEN 2017 - 2020

Pers
We zijn trots op de resultaten in de media. MAP bereikte naar 
tevredenheid de wijkkranten (Echo, Dwars, Staatskrant). Deze media 
zijn voor ons belangrijk voor betrokkenheid en publiciteit in de 
buurten waar we werken. Die berichten waren daarom publicitair en 
enthousiasmerend van toon. De grotere projecten, zoals WAAG, De 
Kleine Prins en TransTaalKinderen, zijn ook regelmatig in de agenda 
van het Parool opgenomen. TransTaalKinderen verscheen als tip 
in de Zomeragenda van NRC. Daarnaast haalden enkele projecten 
stedelijke en nationale media-aandacht op inhoud:

 • WAAG Parool: Jongeren vragen om meer inspraak in gemeentepolitiek, 
16 nov 2017: https://www.parool.nl/nieuws/jongeren-vragen-om-meer-
inspraak-in-gemeentepolitiek~bf594127/?referer=https%3A%2F%2Fw
ww.google.com%2F

 • TransTaalKinderen NOS Jeugdjournaal, 11 sep 2018: https://
jeugdjournaal.nl/artikel/2249975-nieuwe-tentoonstelling-met-kinderen-
die-vertalen-voor-hun-ouders.html 

 • TransTaalKinderen NPO Radio 1, Met het oog op morgen, 11 
sep 2018: https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/
onderwerpen/471300-kinderen-die-als-vertaler-optreden-voor-hun-
ouders

 • TransTaalKinderen OS Nieuws & Co, 20 nov 2018: https://www.
nporadio1.nl/nieuws-en-co/onderwerpen/480814-trans-taal-kinderen-
van-moving-arts-project?fbclid=IwAR05gkwyJrIzHoOMfw-L5UzIdOHTMq
kWhu_2sg8BEjBEZKcxJWPixHtHWI4

 • TransTaalKinderen Parool, interviews met kinderen die vertalen voor 
hun ouders, 22 nov 2018: https://s.parool.nl/s-a4608052/

Door de keuze van zowel thema's als samenwerkingpartners gaan we 
ervan uit opnieuw landelijke pers te bereiken. 

Mailchimp 
Voor onze nieuwsbrief en persberichten gebruiken we Mailchimp. 
In januari 2020 telt de nieuwsbrief audience 1687 contacten, de 

We bedrijven marketing op basis van empathie. We verplaatsen 
ons in onze deelnemers, publiek en partners met wie we werken en 
gaan van daaruit de verbinding met ze aan. Dat betekent marketing 
op basis van ‘psychographics’ in plaats van de conventionele 
demografische categorieën. Marketing gericht op dat waar mensen 
behoefte aan hebben, hun interesses en emoties.
Onze marketingstrategie is primair gedreven vanuit de inhoud. 
Wij vinden het noodzakelijk dat de meerstemmigheid van de stad 
en de veelzijdigheid van de plek waar wij werken terugkomen in 
ons werk. Inclusiviteit begint bij bewustwording en keuzes maken 
die niet per se voor de hand liggen. Wij spannen ons daarom 
in standaardvoorkeuren en -keuzes te vermijden. Bij verwachte 
ondervertegenwoordiging zoeken we proactief ingangen via 
sleutelfiguren of netwerken die ons kunnen ondersteunen bij het 
vinden van balans.Met ons werk op plekken middenin de wijk kijken 
we nadrukkelijk of en op welke manier verschillende mensen zich 
in onze activiteiten herkennen. Denk aan aandacht voor de sfeer, 
aankleding, uitstraling en informatievoorziening. 
Naast onze activiteiten in de openbare ruimte, zoeken we naar 
verbindingen met bestaande podia in de stad, waaronder ITA, de 
OBA’s, het Pleintheater, Pakhuis de Zwijger, Stadsloketten, T85, UvA, 
BSO’s, gemeentelijke raadszalen, etc.. We maken in samenwerkingen 
gebruik van hun communicatiemiddelen en kanalen. Hiermee willen 
we een uitwisseling tussen verschillende territoria mogelijk. 

DOELSTELLINGEN 2017 - 2020
We zijn tevreden over wat we hebben bereikt met de 
brandingstrategie van MAP als organisatie. Voorheen werd 
de organisatie vaak genoemd naar de projecten, en was MAP 
tamelijk onzichtbaar. Met een ‘moedersite’ waarin we ons als MAP 
presenteren, en waar vele projecten onder hangen (zichtbaar in de 
URLs: movingartsproject.nl/project), een eigen nieuwsbrief van MAP 
(en niet langer per project), het consequent gebruiken van het logo 
van MAP, het nadrukkelijk noemen van MAP in proclaimers en titels, 
drukwerk voor MAP-publiciteitsmateriaal is die naam inmiddels 
ingeburgerd onder deelnemers, publiek en partners.
Het streven om per project een strategie op te zetten hebben 
we behaald. Elk project krijgt een eigen identiteit in het verbale 
en grafische verhaal, de algehele ‘look and feel’. Per project 
hebben we een campagnestrategie uitgezet met een rol voor de 
verschillende online tools, drukwerk, en andere reguliere PR-tools, 

https://www.parool.nl/nieuws/jongeren-vragen-om-meer-inspraak-in-gemeentepolitiek~bf594127/?referer=
https://www.parool.nl/nieuws/jongeren-vragen-om-meer-inspraak-in-gemeentepolitiek~bf594127/?referer=
https://www.parool.nl/nieuws/jongeren-vragen-om-meer-inspraak-in-gemeentepolitiek~bf594127/?referer=
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2249975-nieuwe-tentoonstelling-met-kinderen-die-vertalen-voor-hun-o
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2249975-nieuwe-tentoonstelling-met-kinderen-die-vertalen-voor-hun-o
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2249975-nieuwe-tentoonstelling-met-kinderen-die-vertalen-voor-hun-o
https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/471300-kinderen-die-als-vertaler-optr
https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/471300-kinderen-die-als-vertaler-optr
https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/471300-kinderen-die-als-vertaler-optr
https://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/onderwerpen/480814-trans-taal-kinderen-van-moving-arts-project
https://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/onderwerpen/480814-trans-taal-kinderen-van-moving-arts-project
https://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/onderwerpen/480814-trans-taal-kinderen-van-moving-arts-project
https://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/onderwerpen/480814-trans-taal-kinderen-van-moving-arts-project
https://s.parool.nl/s-a4608052/
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ORGANISATIE

SCHETS VAN DE ORGANISATORISCH ONTWIKKELINGEN
Hieronder schetsen we puntsgewijs de belangrijkste organisatorische 
ontwikkelingen vanaf 2017 tot heden:

 • Organisatorisch heeft MAP zich de afgelopen 4 jaar gestabiliseerd. 
Artistiek team, zakelijke leiding en pr & communicatie vormen een hecht 
basisteam.

 • Sinds de zomer van 2017 is Kristien van den Oever vaste zakelijk leider.
 • Het bestuur van Moving Arts Project is uitgebreid van 3 naar 5 leden.
 • Sinds september 2019 werkt MAP met een Raad van Advies. 
 • In 2019-2020 wordt een Vriendenclub van MAP opgestart. 
 • Door de gestage ontwikkeling van zelf geïnitieerde kunstprojecten en 
opdrachten hebben we een stabiel team van freelancers opgebouwd. 

Het team
Het multidisciplinaire artistieke team bestaat uit Diane Elshout, Noud 
Verhave en Janine Toussaint . Dit driekoppige team is zowel artistiek 
inhoudelijk als organisatorisch complementair en verdeelt per project 
de taken van artistieke (project)leiding en artistieke uitvoering. Ons 
brede palet aan vaardigheden zetten we in voor conceptontwikkeling 
en -uitwerking, grafische vormgeving, decorbouw, regie, dramaturgie, 
coaching/begeleiding deelnemers/vrijwilligers en stagiaires, 
websitebouw. Inherent aan onze praktijk is het onderhouden van het 
(lokale) netwerk. Kristien van den Oever is naast zakelijk leider mede 
verantwoordelijk voor het uitzetten van strategische lijnen en Ay Mey 
Lie, PR-medewerker, tekstschrijver en kritische stem. Het team wordt 
aangevuld door freelance productieleider Dennie Armelita, technicus 
Jakob Koers, educatieontwikkelaar Yahaira Gezius (verbonden 
aan KARELs KARAVAAN). Per project wordt er samengewerkt met 
professionals  uit uiteenlopende disciplines.
MAP werkt met een groot aantal vrijwilligers die zowel op dagelijkse 
basis als per project deel zijn van de activiteiten. De ‘taken’ lopen 
uiteen van inhoudelijk advies, catering tot vrijwilligerscoördinatie, 
hulp bij productie, op- en afbouw, publieksbegeleiding en 
verspreiding pr&communicatie. MAP werkt samen op basis van 
wederkerigheid, stelt zich lerend op en begeleid en coacht waar 
nodig.

5 
ORGANISATIE, 

ZAKELIJKE 
ONTWIKKELING 

EN FINANCIËN 

"Moving Arts Project is mijn 
sleutel om iedereen in de stad 
te verbinden."

Dennie Armélita,  
Productieleider  
KAREL's KARAVAAN

uitdagingen en kunst aandacht in de landelijke media. Daarom 
nemen we vaker deel aan het (publieke) debat over thema’s in ons 
werk (deelname, de stad, kunst en cultuur in de publieke ruimte) 
en delen we onze visie op grotere podia, al dan niet met onze 
partners. Ook willen we dit doen in blog posts door onze artistieke en 
maatschappelijke visie en methodiek nadrukkelijker uit de doeken te 
doen. 
Om grootstedelijke en landelijke media-aandacht te genereren zetten 
we net als in de huidige periode incidenteel extra PR-ondersteuning 
in voor het aanwenden van mediacontacten.
De komende periode willen we inzetten om onze activiteiten in de 
openbare ruimte nog toegankelijker te maken voor mensen met een 
fysieke beperking. In onze communicatie en PR zullen we aandacht 
besteden aan de toegankelijkheid voor bezoekers en deelnemers 
met een fysieke beperking.
In aanvulling op de huidige online abonnementen zoals iamsterdam 
en het gebruik van online advertenties, willen we onze online 
communicatiemiddelen voortzetten en opschalen. Dit betekent:

 • De Mailchimpaccount zal waarschijnlijk in de komende periode meer 
dan 2000 contacten bevatten. Daardoor zullen we moeten upgraden 
naar een betaald account.

 • T.b.v. naamsbekendheid en publieksbereik willen we meer gebruik 
maken van advertenties op Facebook en Instagram.

 • De partneraccount van de Uitagenda iamsterdam zetten we voort.
 • We werken samen met CenterCom voor verspreiding van posters in 
openbare ruimte.
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Formatie vaste team

 • Artistieke projectleiding: 0,64 fte en artistieke uitvoering: 1,5 fte verdeeld 
over 3 personen

 • Zakelijke leiding: 0,38 fte, 1 persoon
 • Pr-communicatiemedewerker: 0,12 fte, 1 persoon
 • TOTAAL: 2,64 fte

Formatie activiteitenteams

 • Projectmedewerkers artistiek (inclusief extra honorarium voor vaste 
artistieke team): 0,60 fte

 • Productieleiding Facilitair: 0,3 fte
 • Productiemedewerkers Facilitair: 0,68 fte
 • Zakelijke leiding projectgerelateerd: 0,09 fte
 • PR projectgerelateerd: 0,13 fte
 • TOTAAL: 1,8 fte

Het gemiddelde fte van alle activiteiten in een jaar komt uit op 
4,44fte per maand verdeeld over het vaste artistiek team, zakelijke 
leiding, pr & communicatie alsook betrokken freelance medewerkers. 

Formatie vrijwilligers

 • Vrijwilligers: in totaal 0,64 fte structureel betrokken.

Werkplekken MAP
MAP heeft haar studio, atelier en kantoor op de 1e verdieping 
van de culturele wijkonderneming Tugela85. MAP beschikt daar 
over een atelier/kantoor (55m2) en een dans/theaterstudio (55 
m2) met aanpalende ruimten (20 m2). Tugela85 beschikt over 
een theaterstudio, een semiprofessionele keuken, een tuinkamer, 
een grote tuin en dakterrassen die tegen beperkte meerkosten te 
gebruiken zijn voor onze activiteiten.
Sinds eind 2019 huurt MAP De Loods als opslag, werkplaats en 
stalling aan de Cruquiusweg.

MAP in het Culturele veld van Amsterdam
In de stad zijn meerdere vergelijkbare organisaties die met 
participatieve (kunst)projecten langdurige relaties aangaan met 
de wijk, waaronder Operatie Periscoop, Theaterstraat, the Beach, 
Cascoland, ZIDtheater. Met de laatste organisaties werken we 
intensief of incidenteel samen in projecten en kennisuitwisseling. 
MAP onderscheidt zich in de combinatie van multidisciplinaire 
aanpak, de ontwikkeling en uitvoering op straatniveau, het wisselen 
van rollen binnen de projecten, de doorstroom van talent en op 

stichting, haar activiteiten en de mensen die hierbij betrokken zijn. In 
2015 werden we beloond als Best Practice Code Culturele Diversiteit 
http://codeculturelediversiteit.com/best-practice/heim-romeojulia/  

Bestuur 
Stichting Moving Arts Project voert een bestuursmodel. De dagelijkse 
leiding ontwikkelt de strategie en alle activiteiten. Het onbezoldigde 
bestuur op afstand stelt de hoofdlijnen van de strategie vast en 
adviseert de dagelijkse leiding. De afgelopen periode is het bestuur 
uitgebreid waarbij diverse expertises zijn toegevoegd en een meer 
representatieve weerspiegeling is van de thematiek en de mensen de 
we betrekken bij onze projecten.
De termijn voor een bestuurslid is in principe vijf jaar. Het bestuur 
kan besluiten een bestuurder voor een tweede termijn van vijf jaar te 
benoemen, zoals bij de secretaris en penningmeester. 
Leden van het bestuur, functies, expertise en datum intrede:

 • Loes Leatemia, voorzitter, freelance beleidsadviseur, fondsenwerver, 
kwartiermaker. Datum intrede per 30 januari 2020

 • Marius Hogendoorn, secretaris, communicatie en marketing. Datum 
intrede 23 april 2010. Aftreeddatum 23 augustus 2020

 • Joep Meester, penningmeester (financiën, techniek, IT). Datum intrede 
23 april 2010. Aftreeddatum nader te bepalen 

 • Iliass Zian, algemeen lid, museoloog, curator en programmamaker 
Openbare Bibliotheek Amsterdam. Datum intrede 20 januari 2020

 • Judith Tholen, algemeen lid, sociaal ondernemer en lid 
bewonersacademie Amsterdam, voorheen HRM. Datum intrede 14 
oktober 2019

Het bestuur komt minimaal driemaal per jaar bij elkaar, meestal 
samen met de dagelijkse leiding, waarvan notulen worden 
vastgelegd, per vergadering goedgekeurd en opgeslagen opdat 
ze inzichtelijk zijn voor de teamleden en bestuur. Het bestuur 
onderschrijft de Cultural Governance Code en heeft geen andere 
financiële verbinding met Stichting MAP dan de bestuursrelatie. 

Raad van advies 
De leden van de Raad adviseren het team van MAP gevraagd en 
ongevraagd, al dan niet individueel of groepsgewijs. Leden van de 
Raad van Advies zijn op dit moment van schrijven: 

 • Joachim Meerkerk, onderzoeker, Phd ‘the common’ bij Urban 
Management Hogeschool van Amsterdam

basis van kennisuitwisseling urgente thema’s uit de wijk een 
(stedelijk) podium geven. Onze werkmethode, artistieke resultaten 
en concepten worden herkent en gewaardeerd door stedelijke 
partijen en worden steeds vaker ingezet en vormen samen met de 
toenemende opdrachten, kansen voor de toekomst. 
We zien echter ook dat mede onder invloed van de huidige 
beleidsdoelstellingen er een toenemende interesse is van (grote) 
organisaties om actief te zijn op wijknieveau. Daardoor kan onze 
kennis over en werk met de wijk onder druk komen te staan door 
overaanbod, groter bestedingsbudget en slagkracht van deze 
organisaties. 
Onze meerwaarde is dat het betrekken van de stad aan de basis 
ligt van onze praktijk, dat we mensen doelgroep overstijgend en 
duurzaam laten kennis maken met elkaar en de kunsten in co-creatie. 
Dat we zelf gevestigd zijn in de wijk en daarmee ook op dagelijkse 
basis onderdeel uitmaken van die wijk. We organiseren langdurige 
programmas met als doel het beklijven van verbinding, de interesse 
in kunst en het ontwikkelen van (wijk)talent. 

Code Diversiteit en Inclusie
MAP onderschrijft Code Culturele Diversiteit en Inclusie. Deze vormt 
de basis van onze activiteiten. In de statuten (april 2010) staat “het 
inzetten van kunst om verbinding tussen (groepen) mensen te 
versterken en/of om mensen een stem te geven die 'geen stem' 
hebben in de maatschappij”. De visie die hieruit voortvloeit is: “Met 
de stad als bron van inspiratie en podium maakt MAP uitdagende 
en duurzame community arts vanuit het hart van de wijk". Deze visie 
vertaalt zich naar een vertegenwoordiging van het Amsterdam van 
nu in alle lagen van de organisatie, m.a.w. in programma, personeel, 
publiek en partners. De samenstelling van het artistieke en zakelijke 
team vraagt om alertheid in representatie. Hieraan besteden wij sinds 
onze oprichting aandacht wat zich vertaalt in een actieve houding 
in de werving van; freelance medewerkers (op leidinggevende 
posities), de samenstelling van het bestuur en de Raad van Advies. 
Onze deelnemers en bezoekers zijn gemiddeld gezien niet gelijk aan 
de geijkte cultuurbezoeker in de stad als gevolg van onze werkwijze 
en manier van produceren, presenteren, onze keuze van partners 
en pr&communicatie uitingen. In de samenwerking met onze 
uiteenlopende partners stimuleren we een diverse samenstelling 
van het team. In wervingsuitingen wordt hier in de komende periode 
expliciet naar verwezen. We zijn niet perfect maar de bedrijfsvoering 
is gericht op een waarachtige balans tussen de doelstellingen van de 

http://codeculturelediversiteit.com/best-practice/heim-romeojulia/   


 19

transport, vervanging en reparatie en nieuwe investeringen. Alle 
projectgerelateerde medewerkers (artistiek, productioneel, zakelijk, 
PR-communicatie, vrijwilligers en stagiairs) inclusief de medewerkers 
voor KARELs KARAVAAN vallen onder activiteitenlasten personeel.

De Baten          
De dekking voor de lasten is zoals gebruikelijk bij MAP meervoudig. 
MAP heeft ervoor gekozen om in het kader van het kunstenplan 
het bedrag aan te vragen dat het in 2020 (met verhoging van 
index) ontvangt, namelijk €77.000,- per jaar. MAP heeft als 
organisatie niet de intentie te groeien en met dit bedrag dekt het 
de noodzakelijke basis voor onze activiteiten. Daarnaast wordt 
met multiple financiering de resterende bedragen voor projecten 
gedekt waaronder een bijdrage van stadsdeel Oost vanuit Sociale 
Basis van circa €15.000,- per jaar. Per project benadert MAP andere 
stadsdelen voor financiering, naast aanvragen bij publieke en private 
fondsen (cultuur en sociaal) voor de dekking. MAP is tevens met 
enkele fondsen in gesprek over meerjarige financiering. Alternatieve 
inkomsten worden gegenereerd door opdrachten waarover met een 
aantal partners afspraken zijn gemaakt (zie intentieverklaringen). 
Op basis van de ontwikkelingen voorzien we dat we de komende 
jaren de verhouding van 60- 40 tussen publiek en privaat naar circa 
50-50 zal zijn. 

Vriendenclub MAP
In 2019 is MAP begonnen met de opzet van een vriendenclub. 
Doel is om de relaties met betrokkenen van MAP te verstevigen en 
participatie te stimuleren maar ook om de inkomsten aan te vullen. 
Naar verwachting zullen er gedurende de komende vier jaar steeds 
meer inkomsten gewonnen worden uit de vriendenclub. Hoewel er 
nog geen cijfers voorhanden zijn, kan op basis van eerdere donaties 
verwacht worden dat er circa €6.000,- gegenereerd is aan het einde 
van de looptijd van het Kunstenplan.

Relatiebeheer 
MAP heeft een uitgebreid netwerk dat het, met nieuwe partners en 
projecten, onderhoudt en waar mogelijk laat groeien. Het betreft 
hier partners van en in verschillende stadsdelen, sociale en culturele 
fondsen, opdrachtgevers en partners die participeren in projecten. 
Mede door de uitbreiding van het bestuur en Raad van Advies hoopt 
MAP op een gestage uitbouw van zijn relatiebestand. Door het brede 
gevoel van mede-eigenaarschap zijn ook deelnemers, partners, 
publiek uit eigen beweging actief in het leggen van relaties.

 • Met tussenkomst van Nul.org is een samenwerking met om | nieuwe 
energie ontstaan. 

 • Sponsoring vertaalden zich in lagere kosten of donatie van materiaal en 
materieel.

Financiën voor periode 2021-2024
Honorering volgens Fair Practice Code
Dankzij de huidige Kunstenplanperiode heeft MAP een degelijke 
basis gelegd onder de organisatie en substantiële stappen gezet 
in een meer solide honorering van het artistieke team en de 
medewerkers. Vrijwilligers worden gehonoreerd conform de 
richtlijnen van de belastingdienst.
Gerelateerd aan de richtlijnen functie en loongebouw van de CAO 
Toneel en Dans loopt het honorarium van de teamleden MAP nog 
niet in lijn. MAP streeft de komende periode naar het toegroeien 
van een uurtarief dat aansluit bij de verantwoordelijkheden en 
taken binnen het team, dit alles in het licht van haar werk in de wijk. 
Hiermee kunnen de teamleden ook investeren in opleiding inclusief 
oudedagsvoorziening. De meeste freelancers zijn aangesloten 
bij een broodfonds. Aan elke samenwerking met een freelancer 
ligt een opdrachtovereenkomst ten grondslag waarbij primair het 
beschikbare budget leidend is.

De Lasten
Vooral op basis van de toename van honoraria (zie Fair Practice Code) 
stijgen de lasten in de periode 2021-2024. Inschatting is dat in 2021 
de begroting van MAP €249.904,- zal zijn. De wens is dat dit groeit 
naar €308.302,- in 2024. Hiernaast verwachten wij dat de inkomsten, 
en daarmee ook de lasten, uit opdrachten in de komende jaren zullen 
stijgen.
Onder beheerslasten materiaal vallen vaste jaarlijkse uitgaven voor 
huisvesting, verzekeringen, boekhouding en accountancy, algemene 
kantoorkosten en schoonmaak. Onder beheerslasten personeel vallen 
de honoraria van het vaste artistieke team, onderverdeeld in artistieke 
projectleiding en artistieke uitvoering, en daarnaast de honoraria 
van de zakelijke leiding en de PR-communicatiemedewerker. De 
beheerslasten vormen de basis voor de organisatie waar bovenop de 
activiteiten en projecten gebouwd kunnen worden.
Onder activiteitenlasten materiaal vallen alle projectspecifieke 
artistieke kosten voor de verschillende programmalijnen (workshops, 
decor, beeldmateriaal, kostuums etc), PR-communicatiekosten, 
productiekosten, vergunningen, catering, verzekeringen, 

 • Jaika Koot, bewoner Amsterdam Oost, sociaal ondernemer, lid Nieuw 
Amsterdam Raad en deelnemer diverse MAP-projecten

 • Riemer Knoop, adviseur beleidsontwikkeling kunst en cultuur, 
professor cultureel erfgoed 

 • Nelly Duindam, voormalig gemeenteraadslid stad Amsterdam en lid 
commissie Kunst en Cultuur

ZAKELIJKE ONTWIKKELING EN FINANCIËN
Schets van de zakelijke ontwikkelingen vanaf 2017 tot heden.  
Hieronder schetsen we puntsgewijs de belangrijkste zakelijke 
ontwikkelingen vanaf 2017 tot heden:

 • Alle projecten zijn binnen het beschikbare budget uitgevoerd.
 • Door een toename aan opdrachten hebben we ons streven om de 
honoraria van het artistieke team over de jaren te laten stijgen behaald. 

 • Vanaf 2017 vielen de woningbouwcorporaties weg als opdrachtgever. 
Vanaf dat jaar is er gezocht naar nieuwe opdrachtgevers en is de groei 
van de eigen inkomsten significant

 • Door o.a. de innovatiesubsidie van het AFK en diverse prijzengelden 
heeft MAP in KARELs KARAVAAN geïnvesteerd waardoor er een 
nieuwe facilitaire lijn is ontwikkeld die bijdraagt aan de alternatieve 
inkomstenstroom van circa €47.000,- in 2019 

 • Met artistieke opdrachten (o.a. Blauwdruk, Blokjesdenken en Houd/t 
Moed/t) is een groei gerealiseerd van ca €3.000,- in 2017 naar 
€32.000,- in 2019.

 • De AFK- gelden zijn ingezet in P1 en 2 en zijn aangevuld met bijdragen 
uit private  en publieke middelen - bij WAAG (2017) was de relatie 73 
% publieke - 27 % privaat, TransTaalKinderen (2018) 63 % publieke  
- 37% privaat, De Kleine Prins 55 % publiek  - 45 % privaat van het 
projectbudget en werd aangevuld met eigen inkomsten. 

 • De publieksinkomsten (WAAG, De Kleine Prins) zijn gestegen van 5,5 % 
tot 10 % van de respectievelijke projectbegrotingen. 

 • De beheerslasten materieel stegen eind 2019 door de investering in een 
nieuwe opslag en professionele schoonmaak van onze werkruimtes in 
Tugela85 met  €850,- pm. 

 • MAP bouwde door opdrachten een buffer op van circa €40.000 per 
01-01-2020

 • Sinds 2018 is MAP opgenomen in de Sociale Basis van Amsterdam Oost 
met een jaarlijkse financiële bijdrage.

 • Stichting MAP is sinds 2016 BTW plichtig.
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Financiële bedreigingen
Er is bij activiteiten van MAP in de openbare ruimte (o.a. met KARELs 
KARAVAAN) een grote bedreiging te noemen. Het betreft de forse 
verhoging van de leges voor vergunningen in de openbare ruimte. 
Dit betekent voor MAP een grote extra uitgavenpost. 
We zien dat de druk op de publieke en private fondsen door 
bezuinigingen is toegenomen en dat enkele private fondsen hun 
doelstellingen hebben aangescherpt.  

Risicoanalyse 
MAP richt zijn projecten zo in dat de ze in afgeslankte vorm kunnen 
plaatvinden en daarmee doorgang van de projecten kan garanderen. 

Toelichting op Producerende en Cultuureducatie activiteiten
De activiteiten van MAP zijn hoofdzakelijk te vatten onder 
‘Producerende activiteiten’ en ‘Cultuureducatie’. Gekozen is om niet, 
in tegenstelling tot de vorige aanvraag, ook onder ‘Presenterende 
activiteiten’ te schrijven. MAP produceert immers voornamelijk 
eigen projecten en activiteiten, al of niet in opdracht. Elk (deel)
project wordt als 1 productie geteld. De afzonderlijke voorbereidende 
activiteiten worden niet geteld, in tegenstelling tot de vorige periode, 
wat het verschil in aantallen verklaart. Wel worden alle publieke 
tussen- en eindpresentaties en alle cultuureducatie activiteiten 
geteld. De cultuureducatie is vaak onderdeel van de producties en 
(buitenschoolse) werkwijze van MAP.  MAP werkt soms samen met 
scholen en onderwijsinstellingen. 
De faciliterende activiteiten die MAP met KARELs KARAVAAN in 
opdracht uitvoert worden meegerekend onder presentaties binnen 
producerende activiteiten. De inschatting is dat dit in 2021 90 
producties zijn, oplopend naar 150 in 2024. Het publiek bij deze 
producties wordt niet meegeteld. Dat is moeilijk in te schatten en is 
vooral op het conto van de opdrachtgever.
Wat betreft de percentages spreiding in de stad geldt dat er in 2021 
een accent ligt op activiteiten en bezoeken in west, in 2023 in oost en 
de andere jaren gelijker verdeeld over de stad. 

Onderzoeksbureau Urban Paradoxes richt zich op de 
relatie tussen burgerschap, diversiteit, inclusiviteit 

en de kunsten. Deze begrippen vormen het hart van 
de kunstpraktijk van MAP. Daarmee vormt MAP een 
interessante casus om in de weerbarstigheid van de 

werkelijkheid de kansen en dilemma’s te onderzoeken, 
die ontstaan wanneer deze begrippen samensmelten. 
MAP is bij uitstek een interessante, voorbeeldstellende 
casus omdat het de praktijk betreft van kunstenaars die 

uiterst professioneel en geïnformeerd handelen, met 
een groot ethisch bewustzijn en een sterk, duurzaam 

netwerk in de wijk – allemaal essentiële voorwaarden om 
in participatieve kunst tot de gewenste combinatie van 

artistieke kwaliteit en een maatschappelijke  
signalerende werking te komen.

Sandra Trienekens, Onderzoeker Urban Paradoxes





OVERZICHT 
BIJLAGEN

• Afschrift van de statuten 
• Uittreksel Kamer van Koophandel 
• Actieplan diversiteit en inclusie
• Ondernemingsplan 2021-2024
• Intentieverklaringen 

samenwerkingspartners 
• Dynamo
• Vrije Universiteit
• HvA
• Duda Paiva Company
• CoForce
• Rode Loper op School
• Tonya Ward Singer
• Bestuursverslag en jaarrekening 2017
• Bestuursverslag en jaarrekening 2018
• Documentatie eigen organisatie  
• Meerjarenbegroting 2021-2024 



MAP MAP
www.movingartsproject.nl

MOVING ARTS PROJECT
Artistieke leiding 
Diane Elshout, Janine Toussaint, Noud Verhave 

Zakelijke leiding 
Kristien van den Oever

Culturele Wijkonderneming Tugela85 
Tugelaweg 85 
1091 VN Amsterdam

www.movingartsproject.nl 
nfo@movingartsproject.nl

KvK Amsterdam 34391320 
IBAN NL52 TRIO 0390 4935 54

Ik werk graag samen met MAP omdat zij op 
laagdrempelige manier contact weten te maken met de 
doelgroep. Uitwisseling staat centraal en ze durven zich 

hier ook kwetsbaar in op te stellen.

Yahaira Gezuis, educatieontwikkelaar
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