
Moving Arts Project ondernemingsplan 2017-2020
Stichting Moving Arts Project | januari 2016 | aanvraag in het kader van het  Kunstenplan 2017-2020 | AmsterdamSSSttichting MMovviinng Arts Project | januari 2016 | aanvraag in het kader van het  Kunsttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppplan 2017-2020 | Amsterdam

Uit het hart van de wĳ k



MOVING ARTS PROJECT
Artistieke leiding: Diane Elshout, Janine Toussaint, Noud Verhave 
Zakelĳ ke leiding: Ingrid Grünwald

Culturele Wĳ konderneming Tugela85
Tugelaweg 85
1091 VN Amsterdam

www.movingartsproject.nl
nfo@movingartsproject.nl

KvK Amsterdam 34391320
IBAN NL52 TRIO 0390 4935 54



INHOUDSOPGAVE

Inleiding 1

Vanuit het hart van de wĳ k 1

Hoofdstuk 1
Artistiek inhoudelĳ ke kwaliteit 3

De stad als podium  3

Programmalĳ nen 5

Hoofdstuk 2 
Werkwĳ zen 9

Hoe werken wĳ ? 9

Planning  10

Hoofdstuk 3
De stad als cultureel landschap 11

De circulaire Culturele Keten 11

Betrekken van de stad 14

Hoofdstuk 4 
Organisatie, zakelĳ ke ontwikkeling en fi nanciën 17

Organisatie en zakelĳ ke ontwikkeling 18

Toelichting op bereik 19

Toelichting op de begroting  19

Overzicht van de Bĳ lagen 21



 The Emancipated Spectator, Jacques Rancière

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. 

De Möbiusstrip 

A one-sided surface that can be constructed by affixing the ends of a rectangular 
strip after first having given one of the ends a one-half twist. This space exhibits 
interesting properties, such as having only one side and remaining in one 
piece when split down the middle. The properties of the strip were discovered 
independently and almost simultaneously by two German mathematicians, 
August Ferdinand Möbius and Johann Benedict Listing, in 1858.

(Mobius strip. (2016). In Encyclopædia Britannica. Retrieved from http://www.
britannica.com/topic/Mobius-strip)

Deelnemen 

deelnemen ww. ‘meedoen, deel hebben aan, meeleven’

Gevormd uit > deel en > nemen, dus letterlijk een aandeel hebben in, 
een gedeelte aanvatten, van waaruit de betekenis ‘een aandeel hebben in 
wat een ander aangaat’, met hem meevoelen volgt.. Zeer waarschijnlijk een 
leenvertaling van het Latijn ‘participere’, letterlijk ‘deel nemen’.

(Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2010), Etymologiebank, op http://
etymologiebank.nl/)
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maatschappelijke organisaties. Tevens worden projecten geïnitieerd in 
coproductie met bewoners(organisaties), lokale politiek, educatie, welzijn, 
middenstand en wetenschap. 

MAP bevindt zich op een bijzondere plek in haar ontwikkeling die een 
herijking van de organisatie mogelijk maakt. Het atelier in Culturele 
Wijkonderneming Tugela85, waar MAP haar atelier heeft is van een tijdelijke 
tot een permanente thuisbasis geworden. Hierdoor kan over een lagere 
termijn nagedacht worden over duurzame beleidsvoering die de investering 
in de wijk van de afgelopen jaren kapitaliseert en nieuwe artistieke en 
organisatorische ontwikkelingen mogelijk maken.

In de periode 2017 - 2020 wil MAP, in samenwerking met nieuwe doelgroepen, 
makers en organisaties in de stad, focussen op het voortzetten en uitbreiden 
van succesvolle projecten die in het hart van de wijk plaatsvinden. Daarbij 
is de aandacht specifi ek gericht op artistieke vernieuwing, het vasthouden 
en uitbreiden van het netwerk en partners op lokaal, stedelijk, landelijk én 
internationaal niveau. Deze ambitie vertaalt zich in vier programmalijnen, 
1) projecten vanuit het hart van de wijk, 2) doelgroep specifi eke trajecten, 3) 
uitwisseling, onderzoek en nieuw makerschap, en 4) projecten in opdracht 

Doelstellingen 2017-2019

1. Het verder ontwikkelen van buurt overstijgende en 
voorbeeldstellende community arts projecten (2017 en 2019) 
voor de brede gemeenschap.

2. Onderzoeken en uitvoeren van (nieuwe) concepten en 
werkmethoden met nieuwe doelgroepen, partners en locaties  

3. Waarborgen diversiteit van deelnemers, partners en publiek 

4. Delen en uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van community 
arts in brede zin in onderzoek, uitwisseling, onderwijs en advies

5. Uitbreiden van samenwerkingen met (jonge) makers uit 
diverse kunstdisciplines

6. Door de schotten van de culturele keten heen bewegen 
en kennis maken met en deelnemen aan de kunsten in 
verschillende richtingen mogelijk maken.

7. Als lichte organisatie snel op de actualiteit reageren

8. Sterker profi leren van identiteit MAP en vergroten van publieksbereik/
bekendheid door duurzame PR en marketingstrategie

9. Continueren en uitbreiden van werken in opdracht/partnerschap

10. Investeren in duurzame alternatieve fi nanciële ondersteuning

11. VANUIT HET HART VAN DE WĲ K
MAP maakt community arts vanuit het hart van de wijk met de stad 
als inspiratie en podium. Met uitdagende, innovatieve en inclusieve 
interdisciplinaire kunstprojecten zijn wij op wijkniveau bereikbaar en geven 
samen met gebruikers vorm aan de openbare ruimte van de stad. Met onze 
projecten creëren we een aanvullend artistiek aanbod dat de diversiteit van 
de stad refl ecteert. De multidisciplinaire achtergrond van de artistieke leiding 
van MAP waarborgt een rijk palet van methodieken en technieken. 

Moving Arts Project wil mensen bewegen, zowel letterlijk als fi guurlijk, 
om verandering mogelijk te maken en maatschappelijke vragen zicht- en 
bespreekbaar te maken. In ons werk onderzoeken we hoe maatschappelijke, 
politieke, culturele en sociaaleconomische processen van deelnemen 
verlopen. Voor de leefbaarheid van de stad is het van belang deelneme aan 
die stad, in al zijn diversiteit mogelijk te maken en een podium te bieden aan 
uiteenlopende stemmen. 

MAP is in staat een zeer gevarieerde afspiegeling van de omgeving waarin zij 
werken, zowel als bezoeker als ook deelnemer en vrijwilliger, (duurzaam) te 
betrekken en daarbij schijnbaar onverenigbare groepen met elkaar te verbinden. 
De projecten verrijken de identiteit op individueel en gemeenschapsniveau en 
dragen bij aan het vormen van nieuw sociaal weefsel. Met ons werk maken we 
voor publiek, deelnemers en partners zichtbaar, voelbaar en tastbaar hoe de 
kunsten deel zijn van en een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 
de maatschappij waar ze deel van uitmaken.

Met ons werk willen wij bijdragen aan het cultureel vermogen. Dit is: 
“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). 
Actuele maatschappelijke dilemma’s worden door MAP vertaald in artistieke 
dialoog. Kenmerkend hierbij is onze nieuwsgierigheid en behoefte om in 
samenwerking te creëren en kennis te delen. Jarenlang is op straatniveau 
kennis en ervaring gebundeld die de MAP-methodiek het gewicht geeft dat 
stadsbreed gedeeld wordt middels expertmeetings, workshops en onderzoek.

De artistieke leiding van MAP bestaat uit Noud Verhave (beeldend kunstenaar, 
fotograaf), Janine Toussaint (architect, stedenbouwkundige) en Diane Elshout 
(dans- en theatermaker, theaterwetenschapper). De interdisciplinaire 
samenstelling van dit team maakt het mogelijk om diverse en integrale 
concepten te ontwikkelen. Sinds maart 2015 is het team uitgebreid met 
een zakelijk leider, Ingrid Grünwald. Per project betrekt MAP professionals 
met specifi eke expertise in verschillende (kunst)disciplines. MAP ontwikkelt 
projecten op eigen initiatief en in opdracht van gemeenten, bedrijven en 

INLEIDING
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Rancière
In ons werk laten we ons inspireren door de Franse fi losoof Jac-
ques Rancière. Hĳ  signaleert een maatschappĳ  die is opgedeeld 
in groepen gebaseerd op bestaande hiërarchische structuren. Deze 
groepen bewegen binnen een beperkte ruimte in de maatschappĳ  
waarbinnen codes, normen, jargon, netwerken en beeldvorming 
bepalend zĳ n. Wat zichtbaar, voelbaar en tastbaar (oftewel waar-
neembaar) is hangt af van de groep waartoe je behoort. Rancière 
pleit voor de herverdeling van het waarneembare. Voor hem is 
hierbĳ  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 fi rst dismiss the presupposition of distance, 
second the distribution of roles, and third the border between territories. 

(Jacques Rancière, The Emancipated Spectator (2004))

Het zĳ n deze drie vooronderstellingen die direct invloed hebben op hoe 
we kunnen “deelnemen” in onze maatschappĳ  en daaruit voortvloeiend 
aan de kunsten. Samenleven is gebaseerd op richtlĳ nen die zowel impli-
ciet als expliciet bepalen of deelnemen mogelĳ k is of niet, en op welke ma-
nier. Dit is wat we met onze projecten verder willen (blĳ ven) onderzoeken. 

Voor ons betekent dit een participatieve deelname aan de kunsten waar-
bĳ  de scheiding binnen de kunstpraktĳ k tussen publiek, performer, 
maker, producent en deelnemer minder strikt is. Hierbĳ  zoeken we naar 
diversiteit waarbĳ  we ook de stem buiten het dominante discours een po-
dium willen geven.

Möbiusstrip 
Voor ons is het belangrĳ k om de hiërarchische structuren binnen de 
kunsten te doorbreken. De culturele keten bestaat niet uit schakels 
maar uit verschillende categorieën (groepen) met elkaar verbonden 
op hetzelfde vlak waardoor het altĳ d mogelĳ k blĳ ft om over dit vlak 
heen te bewegen. Dit vlak is met zichzelf verbonden zoals bĳ  de Mö-
biusstrip, een ruimtelĳ ke fi guur met slechts één vlak. Hoe je ook naar 
de Möbiusstrip kĳ kt, er lĳ ken altĳ d twee zĳ den te zĳ n: een oppositie. 
Maar als je vanuit een willekeurig punt één zĳ de volgt dan kom je 
vanzelf op de schĳ nbare andere zĳ de uit. Waardoor je eindeloos kunt 
blĳ ven doorlopen, van de binnen- naar de buitenzĳ de zonder dat je 
een grens bereikt. In dit model is afstand niet relevant, kun je continu 
van rol veranderen en is er slechts één gedeeld territorium.

DE STAD ALS PODIUM 
De afgelopen jaren creëerde MAP uiteenlopende participatieve oftewel 
community arts projecten in Amsterdam. Een verzameling samenhan-
gende activiteiten van grootschalige locatievoorstellingen in de openba-
re ruime (HEIM in Transvaal) tot kunst in de openbare ruimte (zoals de 
Schalkburger Ramen). MAP gaat telkens weer de uitdaging aan om vanuit 
een maatschappelĳ k urgent thema kwalitatief hoogwaardige, toeganke-
lĳ ke en meerlagige projecten te realiseren. 

Zes jaar geleden ontbeerde de Transvaalbuurt kunst in de openbare ruim-
te en door de gemeenschap gedragen en uitgevoerde kunstprojecten. 
Door in onze projecten de wĳ k als podium centraal te stellen en de open-
bare ruimte te transformeren tot kunst-in-wording, groeide de deelname 
en interesse van bewoners in kunst. Het merendeel van onze projecten 
voeren we uit op eigen initiatief daarnaast werken we ook in in opdracht 
van de lokale overheid, woningbouwcorporaties, welzĳ nsorganisaties, 
etc. Dit biedt ons autonomie in de manier waarop het artistieke concept 
ontstaat, hoe met de doelgroep wordt gewerkt en welke doelstellingen 
worden geformuleerd. 

Wĳ  spreken deelnemers aan op hun mogelĳ kheden en betrekken hen op 
een verrassende manier in het creatieve proces. Hierin wordt voor publiek 
en deelnemers zichtbaar, voelbaar en tastbaar hoe de kunsten deel zĳ n 
van de ontwikkeling van de maatschappĳ . In visie, werkproces en metho-
diek is een kunstproject van MAP een ontdekkingstocht naar identiteit 
en representativiteit. Wĳ  borgen onze artistieke kwaliteit door samen te 
werken met andere professionals uit de kunsten en daarbuiten, persoon-
lĳ ke aandacht voor deelnemers en door regelmatige bĳ scholing voor het 
artistieke team. 

Vanuit het perspectief van de kunstenaar nemen wĳ  deel aan de (Transvaal)
gemeenschap in de breedste zin van het woord. Dit betekent dat wĳ  aan-
sluiten bĳ  fora over de wĳ k/stad, (on)gevraagd advies geven aan de (lokale) 
overheid en samenwerken met een breed palet aan partners. Met onze pro-
jecten bieden we, naast lokaal, ook een stedelĳ k en landelĳ k podium. De op-
gebouwde expertise van MAP is van meerwaarde voor een breed netwerk. 

Deelnemen aan de stad

Vanuit deze positie maakten we de afgelopen jaren werk dat een 
brede deelname aan de kunsten mogelĳ k maakt voor bewoners in 
de stad/wĳ k voor wie dit niet of moeilĳ k bereikbaar was. Daarmee is 
‘deelnemen’ niet alleen een doelstelling en een werkwĳ ze maar ook 
een artistiek uitgangspunt.

HOOFDSTUK 1

ARTISTIEK 
INHOUDELĲ KE 

KWALITEIT
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Schematische weergave Mobiusstrip en Ranciere
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 PROGRAMMALĲ NEN
Wĳ  blĳ ven het brede netwerk dat we hebben opgebouwd in de 
Transvaalwĳ k bedienen en ‘voor en met’ de gemeenschap grootscha-
lig werk maken. Daarnaast willen we de kennis, kunde en talent van-
uit dit netwerk gebruiken om experimenteel nieuw werk te maken 
waarbĳ  specifi eke doelgroepen uitgangspunt zĳ n. De ontwikkeling 
die wĳ  nastreven is dat ons werk een verbreding krĳ gt in publiek en 
uitingsvorm en dat wĳ  naast presentaties binnen de wĳ k ook stede-
lĳ ke podia opzoeken. De afgelopen jaren zien wĳ  steeds vaker hoe 
stemmen elkaar misverstaan, naar elkaar schreeuwen of niet worden 
gehoord. De komende vier jaar willen wĳ  aan dit fundamentele as-
pect van samenleven een artistieke stem geven.

In de periode 2017-2021 willen wĳ  een activiteitenstructuur ontwik-
kelen die repetitief is en toch genoeg fl exibiliteit in zich heeft om in 
te kunnen spelen op de actualiteit. Hiervoor hebben we 4 program-
malĳ nen ontwikkeld die op een specifi eke manier het overkoepelen-
de thema ‘deelnemen’ onderzoeken. We onderscheiden de volgen-
de programmalĳ nen:

1. Projecten vanuit het hart van de wĳ k

2. Doelgroepspecifi eke trajecten

3. Uitwisseling, onderzoek en nieuw makerschap

4. Projecten in opdracht 

PROGRAMMALĲ N 1 
PROJECTEN VANUIT HET HART VAN DE WĲ K
Deze programmalĳ n borduurt voort op projecten die de afgelopen 
jaren werden ontwikkeld zoals de reeks HEIM in Transvaal projecten 
in de Transvaalbuurt Amsterdam-Oost en ontKIEM West in Geuzen-
veld Amsterdam Nieuw-West. Vanaf 2012 (HEIM Alice in Transvaal) 
resulteerde HEIM in Transvaal in een jaarlĳ kse voorstelling op het 
Steve Bikoplein in een tĳ delĳ k openluchttheater. Spelers uit Amster-
dam Oost en omgeving, van beroepsacteurs tot bewoners die voor 
het eerst op het podium staan, creëren een bĳ zondere mix op het to-
neel. Om dit soort producties mogelĳ k te maken is het noodzakelĳ k 
om langdurig in de openbare ruimte te zĳ n en d.m.v. workshops en 
buurtevenementen de gemeenschap te informeren en te betrekken. 
Deze vorm van locatietheater waarbĳ  literatuur- en of theaterklassie-
kers worden uitgevoerd vanuit het midden van de wĳ k waarbĳ  de 

die, onder invloed van hormonen, maatschappelĳ ke verwachtingen, 
groepsdruk en identiteitsvragen, als experts het fenomeen ‘balans’ 
beschouwen en daarmee vat op hun leven proberen te krĳ gen. We 
zien al lange tĳ d dat jongeren in de Transvaal een belangrĳ ke doel-
groep zĳ n om aandacht aan te besteden. Een duurzame en positie-
ve levensloopontwikkeling van de wĳ k hangt direct samen met de 
ontwikkeling van deze groep. Ook het Stadsdeel heeft jongeren als 
speerpunt in de nieuwe gebiedsagenda opgenomen. HEIM Waagt 
verhoudt zich tot het overkoepelende thema “deelnemen” doordat 
degenen die op individueel niveau niet in balans zĳ n niet kunnen 
en/of mogen deelnemen aan de maatschappĳ . HEIM Waagt is een 
interdisciplinair project waarbĳ  jongeren met de meest uiteenlopen-
de talenten en interesses worden betrokken, van fotografi e en fi lm, 
naar ruimtelĳ k ontwerp en de podiumkunsten. 

Met HEIM Waagt willen we ons op artistiek gebied ontwikkelen in: 

 • Het nog verder verweven van disciplines

 • Het betrekken van wĳ kprofessionals bĳ  de inhoudelĳ ke 
vormgeving

 • De verschuiving van het gebruik van de verhaallĳ n als leidend 
naar ondersteunend

 • En het bespelen van de semi openbare ruimte

HEIM 2019
Voor HEIM 2019 kiezen we een thema en verhaal dat past bĳ  de op 
dat moment actuele ontwikkelingen in de wĳ k. Als artistieke uit-
daging koppelen we de geplande herinrichting van de openbare 
ruimte direct aan het project. Deze voorstelling wordt nadat hĳ  op 
het Steve Bikoplein is gespeeld in een decorbeeld van Toneelgroep 
Amsterdam (TA) uitgevoerd. Een gastacteur van TA speelt hierin mee. 
Wĳ  denken aan Fred Goessens omdat de samenwerking met hem 
tĳ dens HEIM Romeo|Julia zeer vruchtbaar was. We kiezen voor een 
voorstelling en een maatschappelĳ k thema die aansluiten op het 
repetoire van TA op dat moment en passen bĳ  de actuele ontwikke-
lingen in de wĳ k. Ons werkproces wordt hier in vorm en inhoud op 
ingericht en TA is betrokken bĳ  het ontwikkelingsproces. 

brede gemeenschap bĳ  alle lagen van de productie betrokken wordt, 
is uniek binnen de Amsterdamse stedelĳ ke omgeving. 

In de laatste editie van HEIM, HEIM Romeo|Julia hebben we tĳ dens 
het traject elke week gesprekstafels op het Steve Bikoplein georga-
niseerd. Deze gesprekstafels willen we naast de grote theaterprojec-
ten in onze programmering aanbieden op plekken in de wĳ k, ook 
in periodes dat we niet met een grote productie bezig zĳ n. Elk jaar 
resulteren deze gesprekstafels eenmalig in een ritueel in december.

Hoofdingrediënten
 • Het breed en divers betrekken van de gemeenschap.

 • Het voor een breed en divers publiek toegankelĳ k maken van 
kunst en cultuur (literatuur- en theaterklassiekers bĳ  de HEIM-
voorstellingen) op plekken waar dit niet vanzelfsprekend is.

 • Mede eigenaarschap in de (semi-)openbare ruimte stimuleren.

Voorbeeld | HEIM Romeo|Julia 

HEIM Romeo|Julia is een eigentĳ dse versie van Shakespeare’s tragedie 
over polarisatie en onmogelĳ ke liefde, gemaakt door spelers, thea-
termakers en decorbouwers uit Amsterdam-Oost en omgeving. In juni 
2015 trok de voorstelling stampvolle tribunes (in totaal 1500 over 6 
voorstellingen) in een tĳ delĳ k openluchttheater op het Amsterdamse 
Steve Bikoplein. Eenmalig was deze openluchtvoorstelling te zien in de 
Stadsschouwburg in het toneelbeeld van de voorstelling Medea door 
Toneelgroep Amsterdam. (Zie voor meer info bĳ lage activiteitenoverzicht 
2013-2015)

Projecten | Programmalĳ n 1

In 2017 en in 2019 zullen theaterproducties in de openbare ruim-
te worden ontwikkeld. Gedurende de hele periode zullen elke twee 
maanden gesprekstafels worden georganiseerd. 

HEIM Waagt 2017
Met HEIM Waagt willen we ons richten op het thema ‘balans’ omdat 
we zien dat onze veranderende maatschappĳ  en het hierin hervin-
den van een maatschappelĳ ke balans een belangrĳ k onderwerp 
van discussie is. HEIM Waagt is een project waar dans, theater, circus 
(i.s.m. Circus Blixem) en decor samensmelten met debat en expo-
sitie. HEIM Waagt wordt gemaakt met en gespeeld door een groep 
jongeren die samen ‘de balans der dingen’ onderzoeken. Jongeren 
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Hoofdingrediënten

 • Doelgroepspecifi ek

 • Langdurige betrokkenheid

 • Interdisciplinair in het proces

 • Thematiek maatschappelĳ k breed bespreekbaar maken

Projecten | Programmalĳ n 2

TransTaalKinderen
Met “Transtaalkinderen” willen we de rol onderzoeken van kinderen 
die vertalen voor hun ouders. Hierbĳ  richten we ons op hun vertaal-
vermogen en de impact van hun rol op het dagelĳ ks leven van hen-
zelf en hun ouders.

Tĳ dens onze activiteiten in op het Steve Bikoplein werken we veel 
met kinderen uit de wĳ k. Vaak staan we in discussies over hun ge-
drag met de rug tegen de muur door hun sterke verbale kwalitei-
ten. Hierin zagen we een verband tussen verbale kwaliteiten en 
tweetaligheid. Zĳ  die regelmatig voor hun ouders vertaalden waren 
ook degenen die geen enkele discussie uit de weg gingen op het 
plein. Onze indruk is dat deze kinderen vooral geassocieerd worden 
met een kansarme achtergrond en toekomst. Hun taalachterstand in 
de Nederlandse taal wordt meestal benadrukt, hun mogelĳ ke vaar-
digheden in de moedertaal blĳ ven doorgaans buiten beschouwing. 
Voor ons een reden om juist hierin naar verbreding/vertaling te zoe-
ken. Via een fotoreportage, deurbeelden, een verhalen krant en the-
atrale interventies duiken we langzaam met het gezin in de wereld 
tussen binnen en buiten. 

Met “Transtaalkinderen” willen we ons op artistiek gebied ontwikke-
len in: 

 • Ons via artistieke uitingen, gerealiseerd in co creatie met de 
deelnemers, uitspreken over specifi eke beeldvorming rondom 
maatschappelĳ ke thema’s.

 • Het gebruik van verschillende disciplines binnen een langdurig 
traject.

 • Onze werkmethodes testen binnen de context van een langdurige 
artistieke verbinding met deelnemers binnen één project.

 • Het zoeken van partners buiten de culturele keten die 
inhoudelĳ k kunnen worden betrokken binnen het project. 

Met de gesprekstafels willen we ons op artistiek gebied ontwikkelen in: 

 • Het verder onderzoeken van “het spel” en “het ritueel” als 
participatieve uitvoeringsvorm

 • Het onderzoeken van een tafelpodium als spin-off voor nieuw 
makerschap

 • Het bespelen van de (semi)openbare ruimte met een 
herkenbaar baken (de tafel)

 • Verder uitbouwen van ons netwerk op professioneel landelĳ k 
niveau.

PROGRAMMALĲ N 2
DOELGROEPSPECIFIEKE TRAJECTEN
In deze programmalĳ n willen we de opgebouwde inbedding in de 
Transvaalbuurt verzilveren. Het langdurig in de lokale gemeenschap 
actief zĳ n, maakt dat vanuit die gemeenschap thema’s boven komen 
drĳ ven. Maatschappelĳ ke thema’s die de deelname aan diezelfde 
maatschappĳ  bevragen. Deze thema’s gaan we in 3-jarige artistieke 
trajecten onderzoeken met deze gemeenschap. Door voor een lange 
termĳ n relaties aan te gaan kunnen we samen met de deelnemers 
dieper in de materie dalen. Er wordt voor een periode van drie jaar 
gekozen omdat er zo in de 4-jarige cyclus één jaar overblĳ ft aan het 
eind van de cyclus voor refl ectie en ontwikkeling. In deze langere 
processen geven we onszelf de kans om op één veel kleinere schaal 
artistieke experimenten aan te gaan en het gebruik van disciplines 
in een langdurig proces te testen. Er wordt niet toegewerkt naar één 
grote eindpresentatie maar gedurende het proces zullen telkens 
kleine presentaties worden georganiseerd die tot doel hebben het 
thema maatschappelĳ k bespreekbaar te maken.

Voorbeeld | Kleur Color

KLEUR | COLOR was een project rondom het thema sociale uitsluiting. 
Bĳ zondere Amsterdammers die direct met deze thematiek te maken 
hebben werden bĳ  het project betrokken als deelnemers. Uiteindelĳ k 
werd in de vorm van een voorstelling, muziek, teksten en een fotorepor-
tage het leven van deze deelnemers in beeld gebracht; wat zĳ n de wor-
stelingen, wat is de romantiek, wat zĳ n de psychoses en depressies, de 
zoektocht naar werk, het plezier, de humor, de vriendschappen, het leven 
van alle dag. Professionals uit het veld werden uitgenodigd om over het 
thema te spreken en/of om debatten te leiden. (Zie voor meer info bĳ lage 
activiteitenoverzicht 2013-2015)

Fred Goessens | acteur Theatergroep Amsterdam

Twee keer per seizoen worden de acteurs van TGA uit gezonden naar 
verschillende locaties om daar les te geven, of advies, tips, als het maar 
over acteren gaat.   Zo kom je nog eens ergens. Ik kwam in contact met 
een groep die Moving Arts Project heet en die al jaren in de buurt toneel 
maakt. En hoe. Ik kwam hun huis binnen en voelde mĳ  meteen thuis. 
Waarschĳ nlĳ k omdat het mĳ  zo’n dertig jaar terug in de tĳ d gooide, toen 
ik zelf zonder opleiding bĳ  een gezelschap zat en dag en nacht bezig was 
met dat toneel. Decors maken, danslessen, vuurspuwen, gevechtsport 
etc, etc.

Ik heb die middag een paar scènes mogen bekĳ ken van een voorstelling 
die ze al gespeeld hadden op straat: Romeo en Julia. De bedoeling was 
dat ze diezelfde voorstelling in het decor van Medea, in de stadsschouw-
burg zouden spelen.

Het grote gevaar bĳ  zo’n onderneming is dat er weinig overblĳ ft van wat 
ze op straat deden, er was immers ‘geen’ decor, je staat toch in een zaal 
(alle ogen zĳ n gericht op kwatta), weinig repetitietĳ d. Maar van al deze 
valkuilen was niets te merken.

Heel professioneel! Geen overbodig gedoe. Maar wat mĳ  nog het meeste 
trof was de lol en gedrevenheid waarmee alles gedaan werd. Ik heb geno-
ten, gelachen en af en toe een traantje moeten wegpinken. Toneelspelen 
wordt vaak als een verheven kunstvorm gezien, MAP  brengt het toneel 
naar je toe zonder poespas, met beide benen op de grond en toeganke-
lĳ k voor iedereen. Ik hoop dat ze hier nog lang mee doorgaan. Bedankt.

Gesprekstafels en Nieuwe Rituelen

In de periode 2017 tot 2020 willen we een keer in de twee maanden 
een gesprekstafel organiseren waarbĳ  de buurt en een speciale gast 
aanschuiven (in eerdere edities o.a. Marli Huĳ er, Rachid el Ousrouti en 
Ella Vogelaar). Hierdoor zĳ n we continu in contact met de wĳ k. De tafel 
kan reizen en vormt daardoor een podium voor gesprek waar dat nodig 
is. Tĳ dens de gesprekstafels worden tafelvoorstellingen en interactieve 
spelvormen gepresenteerd door buurtacteurs uit ons netwerk en kan 
de tafel zelf langzaam ook letterlĳ k van gedaante veranderen. We gaan 
de gesprekstafels vanaf augustus 2017 samen met debatpodia waar-
oonder Pakhuis de Zwĳ ger organiseren. 

Elke december resulteren de gesprekstafels in een met de buurt te 
ontwikkelen ritueel. Dit als alternatief op de voornamelĳ k exclusieve 
(voor een specifi eke groep binnen de samenleving) feesten die in deze 
maand gevierd worden. Hierin gaan we samenwerken met ’t klein-
kookbedrĳ f (zie bĳ lage samenwerkingspartners).
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Projecten | Programmalĳ n 3

LAB’eL
‘Lab’el’ heeft als doel het op een horizontaal vlak (het vlak van de Mö-
biusstrip) verbindingen te creëren tussen professionele makers en 
nieuwe (buurt)makers, bekend kunstminnend publiek en onbekend 
nieuw publiek, wetenschap en kunst, onderwĳ s en praktĳ k, binnen- 
en buitenland en alle andere onderlinge relaties. De nadruk bĳ  alle 
projecten en uitwisselingen binnen Lab’el ligt op het experiment. 

Binnen Lab’el onderscheiden we de volgende onderdelen:

 • Nieuw (buurt)makers - Dit onderdeel komt voort uit een 
serie voorstellingen die onder de naam HEIM ontPOPt zĳ n 
ontwikkeld. (Zie kader hierboven)

 • Professionele makers - In 2015 startte een eerste project (De 
onzichtbare Danser van Eline van Ark) waarin we professionele 
makers hebben ondersteund in het verbinden van hun werk 
met een nieuw (lokaal) publiek. Deze professionele makers zĳ n 
zowel oud-deelnemers als mensen uit ons professionele netwerk 
in de kunsten. Wĳ  denken bĳ voorbeeld aan Juan Carlos Goilo 
(Poetry Circle Nowhere), Mariken Bĳ nen (theatergroep Zout 
en mede-regisseur HEIM Romeo|Julia en HEIM ontPOPt) en 
taalkunstenaar Karien van Assendelft.

 •

Mede Regisseur HEIM Romeo|Julia | Mariken Bĳ nen

“MAP is de ideale organisatie omdat ik geen artistieke concessies hoef 
te doen om maatschappelĳ k engagement mogelĳ k te maken. Ik voel de 
potentie dagelĳ ks om mĳ  heen en beschouw het daarom als een eer en 
geluk dat ik deze twee passies in samenwerking met MAP tot mooie en 
artistieke-inhoudelĳ k interessante producten mag omzetten.”

Kunstinstellingen - In 2015 speelde HEIM Romeo | Julia in het 
decor van de voorstelling Medea van Toneelgroep Amsterdam. 
In het voorbereidingstraject hebben we op een productieve 
manier samengewerkt met Toneelgroep Amsterdam. Onze 
ambitie is om naast TA ook nieuwe relaties aan te gaan met 
partners als de Toneelmakerĳ  en Mediamatic (zĳ  bĳ lage 
samenwerkingspartners).

 • Artistiek team MAP - Ook wĳ  willen onszelf de ruimte geven 
om onze eigen werkmethodes te testen en te analyseren 
in andere omgevingen, nieuwe concepten te ontwikkelen 

Trek
In 2019 beginnen we met TREK dat de honger naar voedsel, ken-
nis, kansen en meer onderzoekt. Hiervoor gaan we met een groep 
‘hongerige’ mensen een artistiek proces in. Invulling van dit project 
wordt gedaan 2020-2022. Binnen dit project willen we ons artistiek 
richten op het verder uitwerken van de werkmethode “het spel” (zie 
werkwĳ zen) binnen een langdurige context.

PROGRAMMALĲ N 3
UITWISSELING, ONDERZOEK EN NIEUW MAKERSCHAP 
In deze programmalijn ligt het accent op kennisuitwisseling tus-
sen professionals en niet-professionals, onderzoek in het werk-
veld en de ontwikkeling van nieuw makerschap binnen commu-
nity arts. 

Hoofdingrediënten
 • Nieuwe (buurt)makers stimuleren om hun ideeën verder uit te 

werken tot een eigen product(ie).

 • Bestaande professionele makers de mogelĳ kheid geven om 
werkmethodes (van MAP) uit de community arts toe te passen 
binnen hun eigen werk en /of samen te werken met deelnemers 
publiek of partners uit het opgebouwde netwerk van MAP.

 • Een uitwisseling tussen stedelĳ ke kunstinstellingen/ 
professionele makers en community arts organisaties/ 
deelnemers mogelĳ k maken.

 • Onszelf de ruimte bieden om werkmethodes verder te 
onderzoeken of te spiegelen aan werkmethodes uit het 
werkveld. 

Voorbeeld | HEIM ontPOPt in Tegenpolen

Vanuit de grote ‘HEIM in Transvaal’ projecten kwamen er steeds vaker 
oud-deelnemers met eigen ideeën die ze wilden ontwikkelen. In 2015 
kwam één van de kinderen met de observatie dat een jongen uit haar 
klas die in alles haar tegenpool was langzaam op haar begon te lĳ ken. 
Hieruit is de voorstelling HEIM ontPOPt in tegenpolen ontstaan, gere-
gisseerd door Mariken Bĳ en. HEIM ontPOPt in tegenpolen werd op een 
school in de buurt, theater Oostblok en in culturele wĳ konderneming 
Tugela85 uitgevoerd en ging een half jaar later in reprise tĳ dens de pre-
sentatie van de Kinderwĳ kraad van de Transvaalbuurt. (Zie voor meer info 
bĳ lage activiteitenoverzicht 2013-2015)

Schematische weergave programmalĳ n 1

Schematische weergave programmalĳ n 2

Schematische weergave programmalĳ n 3



 8

en onderzoek doen. Vanuit de effectenarena wordt een 
vervolgonderzoek worden opgestart in samenwerking met 
het Stadsdeel Amsterdam-Oost en andere relevante partners. 
Verder gaan wĳ  een internationaal uitwisselingsprogramma 
met vrĳ etĳ dsmanagement en cultuur toerisme studenten van 
de Creative Business Domain van de Hogeschool Inholland 
organiseren. De eerste locatie die wĳ  hiervoor op het oog 
hebben is ‘Les Abbatoirs des Casablanca’ in Marokko. Dit is een 
oud slachthuizencomplex middenin de stad Casablanca wat 
na zĳ n functie als slachthuis een culturele plek voor de stad 
geworden is. Kwaliteit en betrokkenheid van bewoners zĳ n 
hun speerpunten. Er bestaat al een sterk netwerk tussen de 
gemeente Amsterdam en “Les Abbatoirs des Casablanca”. Via 
Philippa Collin (senior lecturer bĳ  Inholland en lid van bestuur 
van het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR)) worden in het 
voorjaar van 2016 de eerste contacten met “Les Abbatoirs des 
Casablanca” gelegd.

De Lab’el productues worden ieder jaar in juni gepresenteerd tĳ dens 
een gezamenlĳ k presentatiemoment. In 2016 maken we het net-
werk van Amsterdamse kunstinstellingen rondom Lab’el defi nitief 
en wordt het programma 2017-2020 vormgegeven.

PROGRAMMALĲ N 4 
PROJECTEN IN OPDRACHT
In tegenstelling tot programmalĳ n 1, 2, en 3 zĳ n wĳ  in deze pro-
grammalĳ n geen initiatiefnemers. Binnen deze lĳ n worden we door 
opdrachtgevers benaderd om onze ervaring en kennis in community 
arts in te zetten. We ontwikkelen community arts projecten in nauwe 
samenwerking met opdrachtgevers waaronder lokale overheid, wel-
zĳ nsorganisaties, woningbouwcoöperaties, e.d. 

We worden regelmatig benaderd door onderwijsinstellingen om 
onze kennis te delen, hierin hebben we vaste samenwerkingen 
met de HvA (Cultureel Maatschappelijke Vorming), InHolland 
(Creative Industries) en de Reinwardt Academie. De komende pe-
riode willen we deze samenwerkingen verder verduurzamen tot 
bijvoorbeeld gastdocentschappen. In navolging van een aantal 
eendaagse workshops/interventies in het bedrijfsleven gaan we 
een aantal van de best ontvangen workshops/interventies actief 
als product aanbieden.

Future Proof Nola
Op uitnodiging van Stormwater Manager Prisca Weems is MAP als 
lecturer, workshopleider en mentor betrokken bĳ  de Master Series 
georganiseerd door de “Offi ce of Resilience and Sustainability” in 
New Orleans. Dit programma is erop gericht om in een internationale 
denktank kennis en ervaring uit te wisselen m.b.t. de toekomstvisie 
van New Orleans. Daarbĳ  ligt de focus op ‘neighborhood engage-
ment’, ‘resilience’ en ‘awareness’. Onderdeel van het programma is 
draagvlak creëren voor een herverdeling van de beschikbare gelden. 
MAP wordt in 2017 betrokken vanwege zĳ n expertise om via crea-
tieve processen communities te bouwen en samen te werken met 
lokale overheden.

Future Proof Nola | Prisca Weems

Our program would continue the fruitful collaboration between the go-
vernments of the Netherlands and New Orleans, which has historically 
been formed around technology transfer. As this relationship develops, 
these cultures are learning from each other’s best practices in governance 
and social equity in order to reap full value out of climate adaptation. I 
look forward to collaborate with Moving Arts Project. 

Cygnus College
Voor 2016 heeft het Cygnus College de artistieke leiding van MAP 
gevraagd een dag voor alle eerstejaars leerlingen van het Gymnasi-
um te organiseren rondom een door hen zelf uitgekozen thema als 
bĳ v. burgerschap. Op deze dag zullen we met de leerlingen Tugela85 
bezoeken en de wĳ k vanuit een nieuw perspectief bekĳ ken Ook in de 
toekomst zien wĳ  op vele vlakken mogelĳ kheden tot samenwerking.

Hoofdingrediënten
 • Producten/ diensten die bedrĳ ven, organisaties kunnen inkopen 

waarbĳ  artistieke vrĳ heid en gebruik van eigen methodes 
voorwaarde is en partnerschap uitgangspunt. 

 • Het verder ontwikkelen als adviseur/expert op het gebied van 
community building, community arts en inclusiviteit. 

Voorbeeld | Kunst in de openbare ruimte van de Transvaalbuurt

De afgelopen zes jaar heeft MAP in opdracht van verschillende woning-
bouwcorporaties openbare kunstprojecten verwezenlĳ kt in de Trans-
vaalbuurt. In deze opdrachten was er altĳ d ruimte om zowel artistiek als 
inhoudelĳ k in vrĳ heid te ontwikkelen. Alle projecten werden samen met 
de lokale omgeving ontwikkeld en/of uitgevoerd. Voorbeelden hiervan 
zĳ n: Christiaan de Wetstraat (8 vitrines met moderne kunst), Majuba-
Boom (70 m2 mozaïek in trappenhuis), Majuba Ramen (9 glaskunstwer-
ken voor fi etsenstallingen) en de Schalkburger Ramen (65m2 glaskunst-
werken in trapportalen en fi etsenstallingen). Zie voor meer info bĳ lage 
activiteitenoverzicht 2013-2015

Projecten | Programmalĳ n 4

Hieronder staan vier opdrachten die wĳ  in de nabĳ e toekomst uitvoeren. 

Dynamo Zuid
Voor 2016 gaan Dynamo en MAP een pilot uit te voeren waarin we 
met alleenstaande mannen boven de 50 jaar een kunstproject op-
starten dat uiteindelĳ k getoond zal worden op de Parade van Amster-
dam. Dynamo heeft MAP hiervoor benaderd vanwege de combinatie 
van kwaliteiten in community building in de openbare ruimte en de 
artistieke kwaliteit.

Eigen Haard
Met Eigen Haard heeft MAP al een lange relatie. Al jaren co-nanciert 
Eigen Haard de HEIM-projecten en is betrokken middels medewer-
king van medewerkers en bewoners. MAP en Eigen Haard breiden 
een Wĳ kpartnerschap voor. Hierbĳ  wordt de intentie uitgesproken 
om de expertise over participatieve kunst in de openbare ruimte van 
MAP in te zetten bĳ  een aantal woonblokken van Eigen Haard in de 
Transvaalbuurt. In 2016 wordt een kort bewonertraject uitgevoerd in 
een porttiek van de Cilliersstraat van een opmaat is voor groter beel-
dend kunstproject.
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Door middel van: een-op-een in gesprek gaan, workshops, 
buurtevenementen, gesprekstafels, bouwen, culturele 
interventies.

 • Organiseren van brede samenkomsten (zoals 
buurtevenementen) tĳ dens het werkproces. 

 • Werken vanuit of met een referentie naar klassiekers 
uit de theater-, beeldend kunst-, architectuur- en 
literatuurgeschiedenis. 

 • Het samen met de bewoners aangaan van een langdurig creatief 
proces, met de nadruk op kennismaken en ontwikkelen, onder 
begeleiding van professionele kunstenaars.

 • Toewerken naar een eindproduct/presentatie met hoge artistieke 
kwaliteit. Om dit te bereiken zĳ n er workshops, boilerrooms, 
groep- en individuele repetities die uiteindelĳ k samenkomen in 
het eindproduct/presentatie (bĳ v. een voorstelling op het plein).

 • Overdraagbaar vakmanschap: ontwikkelde kennis en kunde 
verspreiden als mentor, expert, coach. 

 • Lange adem, goodwill opgebouwd, trouwe betrokkenen en 
daardoor wordt artistieke verdieping mogelĳ k.

 • Alle aspecten van een creatief proces voor de schermen plaats 
laten vinden. Iedereen kan onderdeel zĳ n van dit proces. 
Communicatieve waarde hiervan voor bezoekers en deelnemers.

 • Het bouwen aan een community die elkaar ook buiten het 
artistieke werkproces ontmoet.

Lokale Lente | Roman Schleĳ pen

“HEIM, daar loop je tegen aan, die expliciete aanwezigheid is een waar-
de. HEIM pakt zelf het podium”

Hieruit volgt: 

 • Kennisoverdracht: vanuit ervaringen met projecten als Heim 
en Ontkiem West is kennis opgebouwd die ingezet wordt 
voor collega’s, kennisinstituten in Amsterdam en buitenland. 
Voorbeelden: samenwerking stad New Orleans in het 
programma Resilience and Sustainability, Hogeschool van 
Amsterdam, Stadsdeel Oost, programma Ruimte voor Initiatief, 
ZID-theater, Hogeschool InHolland, Vrĳ e Universiteit, Lokale 
Lente, Pakhuis de Zwĳ ger e.a.

HOE WERKEN WĲ ?
MAP put in het ontwikkeling- en creatieproces uit een rĳ ke ervaring 
in de podiumkunsten (dans, fysiek theater en muziek), de (decor)
vormgeving, beeldende kunst en architectuur als maker, uitvoerder 
en docent/ trainer. Hierbĳ  laten wĳ  ons inspireren door het Forum 
theater, Augusto Boal, Pina Bausch, Alain Platel, Claire Bishop, Rimini 
Protocol, The Street Plans Collaborative. In zowel ons beeldend als 
theatrale werk worden wĳ  beïnvloed door theorieën van denkers 
en fi losofen alsook kennis uit de groepsdynamica, psychologie en 
Oosterse bewegingstechnieken. Deze kennis wordt tĳ dens het werk-
proces gedeeld en uitgewisseld met de kennis en ervaring van de 
deelnemers.

Creatieve vrĳ heid in eigen werk en in opdracht borgt de onafhanke-
lĳ ke positie van onze artistieke projecten. Wĳ  maken projecten met 
bewoners van de stad en zĳ n tegelĳ kertĳ d bewoners zĳ n van dezelf-
de stad. Vanuit deze positie gaan we samenwerkingen aan zoeken 
naar gedeelde intresse en kennis en spreken wĳ  de deelnemers aan 
op hu nmogelĳ kheden. Daarbĳ  dagen wĳ  hen uit om voorbĳ  te gaan 
aan dat wat ze (van zichzelf) kennen. Onze projecten zĳ n daarmee 
een ontdekkingstocht rondom indentiteit en representativiteit, een 
laboratorium voor ideen. 

Deelnemer ontKIEM West | Timo Gilhuis

“Moving Arts Project heeft voor mĳ  meer in beweging gebracht dan 
kunst en een project alleen. Het heeft bĳ  mĳ  het beste uit mĳ  naar boven 
gehaald en mĳ  doen ontwikkelen met mĳ n autisme, het sociaal zĳ n, te 
midden van wat ik bĳ na kan noemen een familie. Een familie waar je 
jezelf mag zĳ n, Een plek waar je fouten mag maken en leert om te zĳ n 
wie je echt bent.

De samenwerking heeft mĳ  doen inzien dat er ook hele mooie dingen 
in het leven kunnen zĳ n. De mensen hebben mĳ  als vloeiende golven 
prachtige projecten laten ervaren; theatervoorstellingen, etentjes, een 
prachtige wilde tuin. Maar vooral het belangrĳ kste, een ware ontkieming 
die blĳ ft bloeien in mĳ  en mĳ  zal inspireren in het doen van dingen in 
de toekomst”.

In haar werkvormen bouwt MAP voort op de eerdere projecten en 
werkprocessen. Dit valt uiteen in de volgende lĳ nen:

 • Op een laagdrempelige manier contact maken met bewoners 
in de openbare ruimte, hen informeren en betrekken. 

HOOFDSTUK 2 

WERKWĲ ZEN



 10

 • 2 Internationale uitwisselingsprojecten

Programmalĳ n 4
 • 8 projecten in opdracht

 • 16 workshops of trainingen

Voor een uitgebreid planningsschema zie bĳ lage planning

De planning is zo opgesteld dat er om de 2 jaar een grote theater-
productie in de Transvaalbuurt wordt ontwikkeld. In het alternerende 
jaar ligt de nadruk op het eigen initiatief en worden binnen Lab’el 
3 kleinere producties gemaakt. Daarnaast worden er in deze jaren 
elke 2 maanden gesprekstafels georganiseerd om zo continu actief 
te blĳ ven in de Transvaalbuurt. Waar de grote theaterproducties in 
de eerste helft van het jaar worden ontwikkeld wordt in elke tweede 
helft van het jaar aan het doelgroepspecifi eke traject gewerkt. Deze 
trajecten duren 3 jaar zodat in het laatste jaar van de cyclus ruimte is 
voor refl ectie en de verantwoording van die cyclus.

 • Verder uitwerken van “het spel/game” als werkmethode. Hierbĳ  
worden deelnemers als spelers van een spel betrokken waardoor 
ze op een, non-hiërarchische wĳ ze mede-eigenaar worden 
van een gedeeld dilemma. De manier waarop het spel wordt 
gespeeld wordt bepaald door een overkoepelende dramaturgie.

 • Het gebruiken van de kracht van rituelen bĳ  
presentatiemomenten of tĳ dens werkprocessen.

 • Het testen van reeds ontwikkelde werkwĳ zen in een andere 
context buiten onze comfort zone.

 • Het verder uitwerken van interdisciplinaire trajecten om 
deelnemers te prikkelen zich breder te laten inspireren

 • Het aantrekken van nieuwe disciplines vanuit het culturele veld 
en daarbuiten.

Door onze persistentie, onafhankelĳ kheid en betrokkenheid hebben 
wĳ  het vertrouwen gewonnen en ziet de lokaal betrokken gemeen-
schap zich als mede-eigenaar van onze projecten. De recente Effecte-
narena over HEIM (zie bĳ lage) maakt duidelĳ k dat de waarde hiervan 
unaniem door uiteenlopende organisaties wordt bevestigd.

PLANNING 
Moving Arts Project ontwikkelt in de periode 2017-2020 een verzameling 
samenhangende activiteiten die in elkaar grĳ pen. Hiermee wordt een 
continu aanbod gegarandeerd waaraan verschillende groepen kunnen 
deelnemen. Hierbĳ  zĳ n de vier programmalĳ nen leidend. Het totale pro-
gramma wordt opgebouwd uit cycli van 4 jaar startend vanaf 2016. In elk 
van deze cycli is het volgende minimaal opgenomen:

Programmalĳ n 1
 • 2 locatievoorstellingen

 • 18 gesprekstafels waarvan 4 keer het jaarlĳ ks ritueel in 
december

Programmalĳ n 2
 • 1 doelgroep specifi ek traject

Programmalĳ n 3
 • 4 Lab’el producties door professionele makers

 • 2 Lab’el producties met kinderen

 • 2 Lab’el producties met volwassenen 
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P 2 | Doelgroepspecifi ek traject
Richt zich qua insteek op mensen die zich niet per se binnen de Cul-
turele Keten bevinden, we richten ons hier op het kennismaken met 
kunst. Mensen nemen deel vanwege hun betrokkenheid bĳ  een speci-
fi eke thematiek. Tĳ dens het proces maken ze echter wel kennis met de 
kunsten en wordt hun artistieke stem met een breed publiek gedeeld. 
Binnen deze programmalĳ n wordt samengewerkt met de volgende 
partners in het culturele of sociale veld: lokale welzĳ nsorganisaties, 
sociale- en of maatschappelĳ ke dienstverlening (bĳ v. Dynamo en de 
Vreedzame Wĳ k), professioneel en thematisch betrokkenen, kunste-
naars, beleidsmakers, openbare tentoonstellingsplekken (bĳ v. Casa 
400, het Volkshotel, Stadsdeel-Oost, CBK), etc. 

P 3 | Onderzoek, uitwisseling en nieuw makerschap
Richt zich op de ketens vanaf talent tot en met professional, zowel 
binnen als buiten de culturele keten niet alleen op de culturele ke-
ten, maar zeker ook op het sociale vlak. We werken hiervoor samen 
met de volgende partĳ en: DWI, HvA, Pakhuis de Zwĳ ger, Hogeschool 
InHolland, de Vrĳ e Universiteit, Toneelgroep Amsterdam, Theater 
Oostblok, Tugela85, Stadsdeel Amsterdam-Oost, Schaduwcoalitie 
van de Modestraat, etc. De uitwisseling van kennis en ervaring tus-
sen professionals en makers/spelers uit de wĳ k en de artistieke ver-
nieuwing van MAP staan centraal.

P 4 | In opdracht
Relateert zich vooral tot datgene wat niet van zelfsprekend is opgeno-
men in de culturele keten. Particuliere opdrachtgevers, welzĳ nsorganisa-
ties, woningbouwverenigingen, niet direct tot de kunsten gerelateerde 
opleidingen en het bedrĳ fsleven vormen entiteiten buiten de culturele 
keten waarmee via opdrachten wel een relatie wordt aangegaan.

Wanneer wĳ  vanuit vogelvluchtperspectief naar het culturele veld in 
Amsterdam kĳ ken dan voelen we ons verbonden met de werkwĳ ze 
en aanpak van de volgende Amsterdamse culturele organisaties: 
Zina, Zona’s Kiosk en ZID theater. We onderscheiden ons doordat in 
onze producties:

 • De deelnemers meer op de voorgrond zĳ n, ook als uitvoerende 
krachten 

 • Projecten specifi ek worden ontworpen op de omgeving waar ze 
worden uitgevoerd

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 veld in Amsterdam. Het is niet per se onze doelstelling 
om alleen en specifi ek dit publiek te bedienen. Maar, door onze 
werkwĳ ze – eerder uitgebreid beschreven - en manier van produce-
ren en presenteren zĳ n onze deelnemers en bezoekers gemiddeld 
gezien niet gelĳ k aan de geĳ kte cultuurbezoeker in de stad. 

Deelnemer HEIM Romeo|Julia | Jaika Koot

MAP biedt nieuwe kansen om jezelf te ontwikkelen en tegelĳ kertĳ d te 
doen wat je leuk vindt. Ik was tot voor Romeo en Julia nog nooit in aan-
raking gekomen met toneelspelen. Binnen korte tĳ d ben ik veranderd in 
iemand die niet kan wachten tot de volgende productie.

Onze positie in de culturele keten, binnen de cultuureducatie, is juist 
door onze werkwĳ ze de interdisciplinaire benadering en de intensieve 
samenwerking met anderen dan culturele partners uit het veld (zoals: wo-
ningbouwcorperaties, sociaal domein van het stadsdeel, welzĳ nskoepels) 
niet eenduidig te benoemen. De culturele keten kenmerkt zich door een 
lineaire ontwikkeling terwĳ l wĳ  uitgaan van een circulaire ontwikkeling 
(zie Möbiusstrip). Hierbĳ  bewegen wĳ  ons door de schotten van de cul-
turele keten heen waardoor wĳ  kennis maken met en deelnemen aan de 
kunsten in verschillende richtingen mogelĳ k maken. Aan de hand van 
onze programmalĳ nen lichten we hieronder toe hoe wĳ  onze positie in 
de culturele keten zien:

P 1 | Projecten vanuit het hart van de wĳ k
Kenmerkt zich doordat zĳ  alle schakels van de culturele keten aan el-
kaar verbindt. Voor het bereiken en betrekken van deelnemers werken 
we samen met organisaties die zich op het buurtniveau bevinden, zoals 
buurthuizen, welzĳ nsorganisaties, lokale ondernemers, de vVeedzame 
Wĳ k, politie, scholen, het jeugdpreventieteam etc, Poetry Circle en Jon-
gerenplatform Amsterdam Oost. Deelnemers werken mee op elk vlak van 
de voorstelling van de bouw van het decor, staan op het toneel, doen van 
catering of beveiliging en het mede organiseren van gesprekstafels. Bĳ  
het produceren van de voorstelling werken we met professionele makers 
en organisaties die hun kennis doorgeven aan de deelnemers. Van de 
buurtbewoner die weinig met kunst en cultuur heeft tot de doorgewinter-
de acteur van Toneelgroep Amsterdam; allen bevinden zich in dit traject. 

HOOFDSTUK 3

DE STAD ALS 
CULTUREEL LANDSCHAP
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op wĳ kniveau worden besproken. Experts, politici en denkers 
schuiven aan. De netwerken en kennis uit de wĳ k vermengen 
zich met die van Pakhuis de Zwĳ ger. De tafels als buitenwacht en 
thermometer van de stad. Daarbĳ  maken we gebruik van elkaars 
netwerk voor sprekers en gasten, organisatie en publiciteit.

 • Een brede gesprekstafel organiseren over cultuurmaken in 
de wĳ k met als uitganspunt: deelnemen aan het cultureel/
maatschappelĳ k landschap van de stad in Pakhuis de Zwĳ ger. 

De meerwaarde van deze samenwerking is dat de kennis en kunde 
van MAP en het Pakhuis de Zwĳ ger samenkomen en het gedeelde 
onderzoeksveld een (nieuwe) context op verschillende platforms 
krĳ gt. MAP bezoekt actief platforms zoals bĳ  Pakhuis de Zwĳ ger om 
onze kennis te delen en te leren van anderen. 

Theater Oostblok

In 2014 veranderde voormalig theater Muiderpoort en Pleintheater 
zĳ n naam in Oostblok onder de leiding van Marĳ ke Schermer (artis-
tieke leiding) en Anne Houwing (zakelĳ ke leiding). Theater Oostblok 
wil een open huis en podium zĳ n voor Oost en daarbuiten. 

Theater Oostblok | Marĳ ke Schermer

“Moving Arts Project maakt geweldig mooie voorstellingen midden op 
pleinen met een cast en crew die een combi is van professionals, buurt-
bewoners, kinderen en amateurspelers”.

Beide organisaties zetten zich in voor kwalitatief goed en uitdagend 
werk waarbĳ  ze de brede toegankelĳ kheid van de kunsten stimule-
ren en mogelĳ k maken. Samenwerking vindt op verschillende ni-
veaus (al) plaats.

 • MAP-producties gemaakt met ideeën uit de wĳ k vinden in 
Oostblok een podium en technische ondersteuning.

 • Oostblok stelt hun verkoop/reserveringssysteem ter beschikking 
tĳ dens voorstellingen in de wĳ k

 • Als Oostblok Oost intrekt met voorstellingen op locatie kunnen 
die worden aangevuld met kleine reisbare presentaties van MAP, 
gemaakt door of in samenwerking met (nieuwe) makers uit de 
podiumkunsten of de wĳ k.   

Repertoire TA
In 2019 speelt MAP een voorstelling uit het repertoire van TA op het 
Steve Bikoplein en in het toneelbeeld van TA met een TA-gastacteur. 
Wĳ  denken aan Fred Goessens vanwege de succesvolle en waarde-
volle eerdere samenwerking.

Toneelgroep Amsterdam | Wilma Smilde

 “De samenwerking tussen TA en MAP voelt vanzelfsprekend omdat wĳ  
beide kiezen voor theaterrepertoire van top-schrĳ vers. De tekst, universe-
le thema’s en verhaallĳ n nemen we beide als uitgangspunt en we leggen 
een verbinding met deze tĳ d. Het gaat over ons, de mens in relatie tot 
de ander en de wereld om hem heen. Daarmee is MAP  onderscheidend 
binnen de community arts.” 

Meerwaarde van deze samenwerking is dat twee organisaties op zeer 
uiteenlopende plekken in de culturele keten deelname aan en de 
ontmoeting van verschillende werelden, kennis en ervaring mogelĳ k 
maken. 

Pakhuis de Zwĳ ger

Pakhuis de Zwĳ ger is een platform waar urgente en complexe stedelĳ -
ke opgaven van deze tĳ d worden geprogrammeerd onder de naam de 
Nieuw Amsterdam – stad in transitie. Als gast en spreker is MAP sinds 
2012 betrokken bĳ  thema avonden over ‘de stad’ met onderwerpen als 
buurtcommunities, wĳ konderneming, waarde creatie op wĳ kniveau, sa-
menwerking lokale overheid en maatschappelĳ k initiatief. Dit gebeurt op 
uitnodiging van Joachim Meerkerk (strategie en programmering). 

Pakhuis de Zwĳ ger | Joachim Meerkerk, strategie en programme-
ring

“MAP heeft kennis en kunde ontwikkeld en ik heb bewondering dat ze 
dat met iedereen willen delen. Dat heeft een enorm effect, je ziet hoe 
mensen erdoor geïnspireerd raken. Als buitenstaander kĳ k ik ernaar en 
word gelukkig dat er mensen zĳ n die zoiets proberen en dat het lukt. Het 
zet kracht bĳ  een bepaalde beweging in de stad, in het land. 

Pakhuis de Zwĳ ger en MAP gaan:

 • Samenwerken bĳ  de gesprekstafels die MAP organiseert op 
het Steve Bikoplein, waar actuele thema’s die leven in de stad 

 • Werving, voorbereiding en uitvoering plaatsvinden in de (semi)
openbare ruimte

 • Onderdeel van onze werkwĳ ze is het proces betrekken van 
publiek waardoor wĳ  een divers publiek en deelnemersveld 
bereiken.

SAMENWERKINGEN BINNEN DE STAD
Alle projecten van MAP komen tot stand in nauwe samenwerking 
met diverse partners op artistiek, uitvoerend, organisatorisch, pro-
ductioneel, zakelĳ k/fi nancieel tot op onderzoeks- en beleidsniveau 
(zie bĳ lage samenwerkingspartners). Dit varieert van de bewoners-
groep Wĳ  van de Wĳ k tot grootstedelĳ k discussieplatform Pakhuis 
de Zwĳ ger en van de Talententent van welzĳ nsorganisatie Dynamo 
tot Toneelgroep Amsterdam. In de periode 2017 – 2020 is er sprake 
van meerdere samenwerkingsverbanden, waarvan we hieronder een 
aantal uitwerken op stedelĳ k, stadsdeel- en lokaal niveau met onze 
partners zĳ n afspraken over vorm en inhoud van de samenwerking 
gemaakt en bevestigd in gesprek of per mail.  Voor de andere samen-
werkingspartners zie bĳ lage samenwerkingspartners. 

Toneelgroep Amsterdam

Op 17 oktober 2015 speelde HEIM Romeo|Julia in de setting van Me-
dea op uitnodiging van Toneelgroep Amsterdam(TA), in de grote zaal 
van de Stadsschouwburg Amsterdam (SSBA). 

De taal en cultuur van de acteurs uit de wĳ k kreeg een nieuw podium. 
Acteur Fred Goessens deelde zĳ n kennis tĳ dens een workshop aan de 
spelers van HEIM (zie citaat). Naast de voorstelling hebben beide or-
ganisaties samen gewerkt door het onderliggende thema van HEIM 
Romeo|Julia ‘polarisatie en beeldvorming’ op te nemen in de nage-
sprekken van de voorstellingen Medea en De Stille Kracht. Wilma Smil-
de, hoofd Educatie van TA is contactpersoon voor MAP. Op basis van 
gesprekken met Smilde zĳ n de volgende plannen ontstaan:  

Junior Traject TA
In 2017 sluit MAP aan bĳ  het Junior Traject met een autonome voor-
stelling. Hierin is ondersteuning door een acteur en uitwisseling met 
andere spelers/makers onderdeel van het traject. Doorstroom naar 
de Junior Productie van TA zelf is mogelĳ k middels auditie. 
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ciale krachtenveld. De polarisatie in de wĳ k ligt hoger dan de rest 
van Amsterdam. De Transvaalbuurt is een ‘jonge’ buurt: bĳ na de helft 
van de bewoners is jonger dan 40 jaar, ruim een kwart is jonger dan 
24 jaar waarvan 43% jeugdigen in minima huishoudens waarvan 
60% eenoudergezinnen. De buurt scoort hoog op de lĳ st van jeug-
digen waarvan (beide) ouders een laag opleidingsniveau hebben en 
daarmee een grote kans lopen hun schoolopleiding niet succesvol 
te doorlopen. Uit de gesprekken die wĳ  voeren met buurtbewoners 
komt een gebrek aan sociale cohesie en verbondenheid naar voren. 
Er wordt benadrukt dat de cultureel diverse groepen vaak langs el-
kaar heen leven en dat dit regelmatig frictie veroorzaakt. De partici-
patie aan kunst en cultuur is laag en wordt vooral beleefd binnen de 
eigen gemeenschap. 

Uitwisselbare vormen van betrokkenheid 
In onze projecten zĳ n de grenzen tussen publiek, deelnemers, ma-
kers en toevallige voorbĳ gangers bewust vaag. Tĳ dens onze activitei-
ten op straat wordt de voorbĳ ganger uitgedaagd mee te doen door 
hun nieuwsgierigheid te prikkelen, de deelnemer gevraagd mede 
eigenaarschap te nemen in het maakproces en is het publiek vaak 
deelnemer in het voortraject. Deze diffuse scheiding tussen de ver-
schillende rollen en vormen van deelname aan het proces zorgen 
ervoor dat betrokkenheid kan transformeren gedurende het proces. 

Mede-eigenaarschap bewaakt aansluiting bĳ  publiek
Door deze betrokkenheid worden de projecten breed gedragen in de 
wĳ k. Pleingebruikers zĳ n mede vormgevers en bouwers van het de-
cor en de acteurs in de voorstelling zĳ n buurtbewoners. Door het me-
de-eigenaarschap van mensen die tevens publiek zouden kunnen 
zĳ n ontstaan verhalen die deelbaar zĳ n en aansluiten bĳ  datzelfde 
publiek. 

ONTWIKKELING PUBLIEKBEREIK
Na 6 jaar duurzaam investeren in de haarvaten van de gemeenschap 
met onze community arts projecten, hebben wĳ  een divers publiek 
opgebouwd. Inzicht in ons publiek krĳ gen we middels enquêtes 
(zie bĳ lage publieksenquêtes). Hieronder een inzicht in een aantal 
uitkomsten van de publieksenquête van de voorstelling HEIM Ro-
meo|Julia op het Steve Bikoplein: 

 • Persoonlĳ k netwerk van de deelnemers/ vrĳ willigers en het 
artistieke team

 • (Locatie)theater-community arts geïnteresseerden/ professionals

 • Architecten 

 • Lokale overheid/politiek en beleidsmakers rondom integratie en 
sociale innovatie, werknemers van woningbouwcorporaties en 
het (buurt)netwerk van MAP. 

 • Mensen die werkzaam zĳ n in buurt- bottom-up- en 
welzĳ nsorganisaties, stadmakers en urban-innovators, 

Het netwerk van MAP bestaat uit een mix van leeftĳ den, sociale la-
gen en diversiteit aan culturele achtergronden. Van 6 tot 78, geboren 
in Tsjaad, de Amsterdamse Jordaan of Indonesië, universitair opge-
leid, langdurig werkloos, vluchteling of herintredende moeder.

Diversiteit & marketing
De diversiteit van het publiek is een actueel en urgent thema binnen 
het culturele veld. Voor ons is diversiteit een gevolg van onze werk-
wĳ ze waarbĳ  we publiek integraal betrekken bĳ  voorbereiding en 
uitvoering en veel in de openbare ruimte aanwezig zĳ n. Ons publiek 
is een afspiegeling van de samenleving en representeert daarmee 
de plek waar het project wordt uitgevoerd. Onze marketingstrategie 
is veel meer gedreven vanuit de inhoud en deze werkwĳ ze, dan door 
het segmenteren van publieksgroepen en het specifi ek proberen te 
bereiken van deze groepen als publiek.

Met ons werk op plekken middenin de wĳ k openen we mogelĳ khe-
den voor mensen om buiten hun comfortzone te stappen en mak-
kelĳ ker toegang te vinden tot het cultuuraanbod van Amsterdam. 
Hiermee worden de bewoners van de stad nog meer in zĳ n cultuur-
behoeften bediend. Wĳ  creëren hierbĳ  een programmering die doel-
groep overstĳ gend en verbindend is.

De Transvaalbuurt
In de Transvaalbuurt is geen theater, bioscoop of bibliotheek en 
wordt beschreven als een multiprobleemwĳ k. Met de Krachtwĳ k gel-
den is er intensief geïnvesteerd in de buurt. De waardering voor de 
wĳ k is gestegen maar uit vele statistieken blĳ kt dat het een kwets-
baar evenwicht betreft. De Transvaalbuurt is een dichtbevolkte buurt 
met gevarieerde woningbouw en grote pleinen. Hoge criminaliteit, 
werkloosheid en grote etnische verschillen (53 % van de bevolking 
is van niet-westerse afkomst) zĳ n belangrĳ ke kenmerken van het so-

 • Er is een uitwisseling van netwerken en publiek en een 
gezamenlĳ k streven om verschillende culturele partĳ en in Oost 
te verbinden.

De Vreedzame Wĳ k

De Vreedzame Wĳ k is een landelĳ ke organisatie die zich inzet voor 
het verspreiden van het gedachtengoed van de Vreedzame Wĳ k. Bin-
nen dit gedachtengoed wordt ernaar gestreefd om samen met men-
sen/partners in de wĳ k een samenhangend positief (pedagogisch) 
klimaat in de wĳ k te creëren zodat kinderen kunnen oefenen met 
en zich kunnen ontwikkelen tot democratische burgers. Sinds 2015 
is mede artistiek leider van MAP, Noud Verhave de buurt coördinator 
van de Vreedzame Wĳ k Transvaalbuurt. Hĳ  werd voor deze functie 
gekozen vanwege zĳ n sterke buurtbetrokkenheid en werkervaring 
met kinderen.

 • MAP zal een producerende en ondersteunende rol spelen bĳ  
evenementen rondom de Vreedzame Wĳ k

 • Via de Vreedzame Wĳ k komt MAP in contact met kinderen die 
zich ook op artistiek gebied willen ontwikkelen.

BETREKKEN VAN DE STAD
De leefbaarheid van onze veranderende stad blĳ ft gezond doordat er 
ruimte is en wordt gemaakt om deelname aan die stad mogelĳ k te 
maken en de verschillende stemmen die er zĳ n een podium te bie-
den. Hier zien wĳ  een rol voor de kunsten. De kracht van de kunsten 
is dat ze ‘het bestaan van elders’ en ‘de ander’ onderzoeken, ons con-
fronteren met wat nieuw en vreemd is en (on)bekende werelden ver-
bindt (geinsprireerd door: De waarden en Normen van Bas Heĳ ne, 
www.zie.nl/profi le/werkenprive/overige/...Bas-Heĳ ne/m1gz5wjf3jd1). 
Via onze participatieve projecten kunnen we niet alleen de perspec-
tieven van verschillende stemmen laten zien, horen en ervaren maar 
brengen deze ook samen.

PUBLIEK
Met onze projecten bereikt MAP de volgende publieksgroepen: 

 • Lokaal: bewoners die niet per sé geïnteresseerd zĳ n in cultuur, 
maar als toeschouwer, deelnemer of buurtgenoot met onze 
projecten in aanraking komen

 • Algemeen in cultuur geïnteresseerd publiek
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bliek, danwel algemeen, cultureel geïnteresseerd publiek. Hierin 
zĳ n de makers mede-eigenaar en dragen daarmee medeverantwoor-
delĳ kheid voor het bereiken van hun publiek.

P 4 | In opdracht
Het te bereiken publiek in deze programmalĳ n hangt geheel af van 
de vraag van de opdrachtgever. Indien van toepassing zullen we ons 
publieksnetwerk aanschrĳ ven.

PR EN COMMUNICATIE
De PR en communicatie over de projecten van MAP hebben ieder een 
eigen identiteit en branding en wordt afgestemd op de doelgroep. 
Hiervoor gebruiken we de gebruikelĳ ke mix van drukwerk (fl yers, 
posters) verspreid door Flyerman, een eigen website en nieuwsbrief 
en sociale media. Per project wordt, voor het publiciteitsmateriaal, 
een overkoepelend grafi sch ontwerp gemaakt met aansprekend 
beeld dat de vorm en inhoud van het project representeerd. Dit wordt 
door Toussaint en Verhave van Map uitgevoerd. We werken samen 
met een vaste tekstschrĳ ver (Ay Mey Lie) die de visie van MAP van 
binnenuit vertaalt naar een tone of voice die past bĳ  de doelgroepen 
en naar teksten die wervend en informatief zĳ n en prikkelen.

Daarnaast is gebleken dat voor projecten van deze aard het van groot 
belang is dat het project op buurtniveau gaat rondzingen zodat het 
bekend is bĳ  uiteenlopende sociale en culturele netwerken en onder 
alle leeftĳ den. Zichtbare aanwezigheid in de buurt om bewoners te 
informeren en te enthousiasmeren voor het project bleek in vorige 
projecten effectief. Mond op mondreclame is voor onze projecten van 
groot belang. Onze PR en communicatie uitingen zĳ n erop gericht 
om lokaal een buzz te creëren.

Doordat wĳ  deelname door de gemeenschap vooropstellen is hun 
intensieve betrokkenheid bĳ  de projecten integraal onderdeel van 
de communicatie over de projecten. De identiteit van MAP wordt 
vaak ondergesneeuwd door de sterke identiteit van de afzonderlĳ -
ke projecten. De organisatie wil de komende jaren investeren in een 
overkoepelende brandingstrategie die de afzonderlĳ ke projecten 
met elkaar verbindt. Voor de projecten afzonderlĳ k wordt steeds ge-
zocht naar de meest effectieve marketingmix, waarbĳ  we inzetten op: 

 • Lokaal communicatienetwerk - MAP heeft contact met een 
breed lokaal netwerk, met de initiators van verschillende 
websites en nieuwsbrieven en is actief in het informeren 

breed toegankelĳ k te maken in de openbare ruimte. Publiek berei-
ken we in deze programmalĳ n als volgt:

 • Beoogde (publiek)groepen zĳ n betrokken bĳ  voorbereiding, 
uitvoering en (rand)programmering

 • Langdurige aanwezigheid (alles voor de schermen zichtbaar) 
in openbare ruimte. Tĳ dens deze periode worden diverse 
activiteiten aangeboden, hierbĳ  wordt gevarieerd in 
toegankelĳ kheid, vorm en discipline zodat een zo breed 
mogelĳ k publiek zich kan aansluiten.

 • In de grootschalige HEIM-projecten kiezen we ervoor klassiekers 
uit de literatuur- en theatergeschiedenis op een toegankelĳ ke 
manier te presenteren. De voorstellingen zĳ n gevarieerd in 
opbouw en vorm zodat ze zĳ n geschikt voor verschillende 
leeftĳ dscategorieën en ervaringsniveaus, ook als zĳ  niet gewend 
zĳ n om naar theater te gaan. 

 • De diverse (lokale) gemeenschap is tĳ dens zowel het maak- als 
uitvoeringsproces gerepresenteerd en trekt divers en nieuw 
publiek lokaal /stedelĳ k/landelĳ k mee.

P 2 | Doelgroep specifi ek traject
Met programmalĳ n 2 betrekken we mensen die direct onderwerp 
zĳ n van de maatschappelĳ ke thematiek van het project. Het publiek 
zal bestaan uit het netwerk van de deelnemers, professioneel betrok-
kenen en beleidsmakers, vanuit de kunsten geïnteresseerd publiek 
en algemeen publiek. Om dit publiek te bereiken hebben we deze 
programmalĳ n als volgt ingericht.

 • Elk jaar is er een afgeronde presentatie van het project waarbĳ  
actief professioneel betrokkenen worden uitgenodigd. 

 • In het traject worden professionals inhoudelĳ k betrokken 
waardoor mede-eigenaarschap ontstaat.

 • Er worden verschillende presentatievormen gekozen om een 
divers publiek aan te kunnen spreken

 • Er wordt gezocht naar presentatieplekken waar vanzelfsprekend 
publiek aanwezig is. 

P 3 | Onderzoek, uitwisseling en nieuw makerschap
Programmalĳ n 3 richt zich primair op makers die afkomstig zĳ n uit 
onze oude deelnemersgroep of ons professionele netwerk. Publiek 
bestaat uit het netwerk van de makers of uit al bestaand HEIM-pu-

 • Uit de enquêtes komt tevens naar voren dat veel familie 
en vrienden van de spelers zĳ n komen kĳ ken maar ook dat 
buurtbewoners hun netwerk uitnodigen.

 • Van de 234 respondenten, waren 176 mensen voor het eerst, 50 
voor de 2e, 16 voor de 3e en 4 voor de 4e keer bĳ  de voorstelling 
aanwezig.

 • Uit de antwoorden kwam tevens naar voren dat er door het 
publiek een bepaalde ontwikkeling in de producties wordt 
gezien. Opmerkingen als “Jullie zelf overtroffen” en “de beste 
tot nu toe” geven dit aan. Op vraag “beschrĳ f de voorstelling 
kort” werd o.a. het volgende geantwoord: “fantastisch”, zelfs de 
kinderen hebben twee uur ademloos zitten kĳ ken” en “zou elke 
wĳ k moeten hebben”

Uit de enquêtes van verschillende projecten komt het volgende naar 
voren over de waarden van de MAP-projecten: 

 • Zowel op lokaal als stedelĳ k niveau wordt positief gesproken over de 
artistieke kwaliteit en de invloed op leefbaarheid en diversiteit van 
de stad

 • Behoefte aan gelĳ ksoortige projecten van MAP op andere plekken 
in de stad

 • Duurzame investering creëert zeer trouw en breed bezoekersnetwerk 

 • Toenemende stedelĳ ke/landelĳ ke bekendheid vertaalt zich in 
publieksgroei

 • Bewoners geven aan dat de projecten van MAP een bĳ zondere 
waarde hebben in de stad

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.  Om ons publieksbereik uit te breiden 
richten we ons specifi ek op een aantal doelgroepen en gaan we naast 
de openbare ruimte ook de semi openbare ruimte bespelen. Verder 
zullen we in navolging op onze voorstelling in de Stadsschouwburg 
nieuwe podia gaan bespelen om zo een breder publiek te bereiken. 
Onze ambities zĳ n terug te vinden in de manier waarop de vier pro-
grammalĳ nen zĳ n opgebouwd. Hieronder wordt dit per publieks-
groep uitgewerkt.

P  1 | Projecten vanuit het hart van de wĳ k
Insteek van deze programmalĳ n is om onze betrokkenheid in de wĳ k 
op continue basis te kunnen blĳ ven garanderen en om de kunsten 
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etc. Vakpers wordt geïnformeerd via persberichten met de 
uitnodiging voorpublicaties en recensies te schrĳ ven. 

 • Nieuwe media – Google Advertenties, facebook, twitter en 
andere nieuwe mediakanal

 • G-Netwerk – G-netwerk brengt vanaf 2017 het werkproces en 
uitvoeringen in beeld middels korte fi lmpje en gehele registraties. 
Dit fi lmmateriaal ondersteund de publiciteit rondom de projecten.

 • Roy Dames - Documentaire maker Roy Dames zal Moving Arts 
Project 4 jaar lang volgen tot en met HEIM 2019. Hiermee is er 
aan het eind van de komende kunstenplan periode een fi lm over 
het werk van MAP die breed gedeeld kan worden.

Tĳ dens de voorbereidingen voor HEIM Romeo|Julia in de SSBA kwa-
men wĳ  in contact met documentairemaker Roy Dames (o.a. maker 
van de documentaire: Foute Vrienden). Hĳ  fi lmde de voorstelling en 
was onder de indruk van wat hĳ  zag. Nog geen drie weken geleden 
kregen wĳ  een mail van Roy waarin hĳ  het idee opperde om een do-
cumentaire te maken over MAP. Vanaf het moment dat wĳ  de knop 
‘verstuur’ indrukken voor onze Kunstenplan bĳ  het AFK zĳ n de came-
ra’s 4 jaar op ons gericht. Zĳ n motivatie:

Documentairemaker | Roy Dames

“Ik zie passie bĳ  jullie. Dat mis ik vaak hier in Nederland. Wat jullie heb-
ben neergezet in de Stadsschouwburg. Hoe is het mogelĳ k dat je dat 
presteert met de buurt? Wat jullie doen en hoe jullie het doen wil ik de 
komende tĳ d volgen. Hoe krĳ gen jullie al die mensen bĳ  elkaar? Dat de 
kunsten zo’n belangrĳ ke en positieve rol spelen, een tegenwicht op de 
maatschappelĳ ke ontwikkelingen, wil ik laten zien.”

over (culturele) activiteiten in de buurt. Daarmee is een 
project op lokaal niveau verzekert van brede aandacht d.m.v. 
voorpublicaties, achtergrondartikelen e.a. 

 • Speciale acties - MAP voert speciale acties uit om op een nieuwe 
en onconventionele manier de gemeenschap te betrekken 
zoals fi lmpjes en andere berichten ruim van tevoren de wereld 
in sturen om een buzz te creëren, website, Facebook, Twitter, 
muntenacties met lokale ondernemers en bĳ v. wedstrĳ den. 

 • Kinderen uit de buurt - Kinderen uit de buurt vinden 
het prachtig om fl yers te verspreiden. We gebruiken dit 
enthousiasme in onze publiciteitscampagnes. Daarnaast hebben 
zĳ  een uitgebreid facebook netwerk waarmee zĳ  informatie/
foto’s over hun betrokkenheid bĳ  de voorstelling delen.  
Daarnaast zĳ n zĳ  de brug naar de ouders en familie.

 • Lokale TV - Wĳ  hebben goedecontacten met lokale tv-stations 
(o.a. AT5). Ook maken we zelf korte video verslagjes van onze 
activiteiten die wĳ  via lokale media verspreiden. Sociale media 
- MAP en haar partners hebben een groot netwerk opgebouwd. 
De fl yer en uitnodigingen voor projecten worden in een 
nieuwsbrief via mail verspreid. Ook worden de events gepost 
op Facebook en Twitter. Website en onze Facebookpagina met 
foto’s van de evenementen worden veelvuldig ingezet. Korte 
promo-fi lmpjes van het proces worden op YouTube, facebook en 
de website gedeeld.

 • Transvaal, oost, stad breed en landelĳ k - Vooraankondigingen, 
informatie en speeldata worden geplaatst op websites die zich 
richten op het bezoekend publiek te informeren over culturele 
activiteiten in de buurt, stad, land. 

 • Netwerk - Vooraankondiging en speeldata op websites van 
partnerorganisaties uit het stadsdeel: Kids van Oost, Dynamo, 
Eigen haard, Rochdale, Stadgenoot, Ymere, Timorplein-
community, Movisie, Call XL netwerk.

 • Sleutelfi guren – Sleutelfi guren uit de wĳ k zĳ n van cruciaal belang 
gebleken bĳ  het werven van een divers publiek. Sleutelfi guren zĳ n 
behulpzaam in het benaderen van kwetsbare groepen.

 • Pers - Plaatsing van vooraankondigingen, interviews en 
uitnodigingen in lokale media zoals huis aan huisblaadjes, 
Dwars door de Buurt, de Brug, Het Parool, Metro Amsterdam, 
SP!TS Amsterdam, Echo Oost, stadsdeelkrant, uitgaansladders,  
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naar 5 personen, elk met hun eigen specialisatie gericht op het bre-
de werkveld waar MAP in werkzaam is. (Zie CV’s bestuursleden in de 
bĳ lagen)

Dagelĳ kse leiding

 • Artistieke Leiding - MAP is kleine organisatie bestaande 
uit freelancemedewerkers. De artistieke leiding bestaat uit 3 
fulltimers die elkaar vanuit hun verschillende kennisgebieden 
artistiek aanvullen. Het artistieke team bestaat uit Diane 
Elshout (dans- en theatermaker, theaterwetenschapper), Janine 
Toussaint (architectuur en stedenbouw) en Noud Verhave 
(beeldende kunst, fotografi e, zorg, coaching). Taken van de 
artistieke leiding bestaan uit het ontwikkelen en organiseren 
van artistieke concepten en projecten, de dagelĳ kse leiding aan 
het team, projectmanagement (per project is een van de 3 de 
projectleider) en alle netwerking die hiermee te maken heeft. 
Hiernaast denken de artistieke leiders (gevraagd en ongevraagd) 
stedelĳ k mee op beleidsniveau, geven ze trainingen, lezingen, 
presentaties ed. Tot slot investeren alle drie in de culturele 
wĳ konderneming Tugela85 in de vorm van programmering en 
beheer voor Tugela85.

 • Zakelĳ ke Leiding - Ingrid Grünwald, zakelĳ ke leiding (0,4 fte). 
De voornaamste taken van de zakelĳ ke leider zĳ n relatie- en 
netwerkbeheer, kleine fondsaanvragen, zoeken naar sponsoren, 
zoeken naar potentiele opdrachtgevers en nieuwe vormen van 
fi nanciering, het in de markt zetten van “producten” van Moving 
Arts Project en het stroomlĳ nen van de fi nanciële stromen 
richting de penningmeester.

Naast de artistieke leiding bestaat het team van MAP uit:

 • De wens is om voor 0,2 fte Ay Mey Lie toe te voegen als 
medewerker pr & communicatie. Tot op heden is zĳ  alleen 
projectmatig betrokken. De taken zĳ n het (mede) ontwikkelen 
en vormgeven van nieuwe Pr-strategieën, schrĳ ven van teksten 
voor MAP, zowel de algemene teksten, de projectteksten als het 
bĳ houden van de (project)websites en de sociale media en het 
informeren van pers en publiek (algemeen en specifi ek voor 
projecten). 

 • Per jaar zĳ n gemiddeld 2 stagiaires (praktĳ kstage en 
onderzoeksprojecten). Betrokken studenten komen van MBO 
(eventorganisatie en PR-communicatie), HBO (CMV, Hogeschool 

De bedrĳ fsvoering van MAP is projectmatig en wordt op eigen initi-
atief met multiple fi nanciering en/of in opdracht uitgevoerd. Er zĳ n 
op dit moment geen of nauwelĳ ks fi nanciële middelen beschikbaar 
waarmee de organisatie zĳ n slagkracht kan vergroten, op inhoude-
lĳ k, organisatorisch dan wel fi nancieel gebied. Doordat MAP een 
basisgeldstroom ontbeerd is er altĳ d de onzekerheid dat bĳ  het uit-
blĳ ven van projectfi nanciering de organisatie niet aan zĳ n doelstel-
lingen kan voldoen. 

MAP schrĳ ft deze aanvraag omdat er een aantal veranderingen heb-
ben plaatsgevonden die een herĳ king van de organisatie mogelĳ k 
maken: Het atelier in kunst en cultuurgebouw/ broedplaats Tuge-
la85, waar MAP haar atelier heeft, is na 6 jaar investeren op basis van 
onzekere en tĳ delĳ ke huur, een permanente thuisbasis geworden. 
Hierdoor kan er nagedacht worden over duurzame beleidsvoering 
die de investering in de wĳ k kapitaliseert en nieuwe artistieke ont-
wikkelingen en verdienmodellen mogelĳ k maken. De eerste stap 
hebben wĳ  gezet door het aantrekken van een free-lance zakelĳ k 
leider (maart 2015) die op projectbasis wordt gehonoreerd.

Met een meerjarige ondersteuning kan MAP zich richten op rand-
voorwaarden van de organisatie, waardoor niet de projecten het be-
staansrecht van de organisatie vormen maar de organisatie zelf het 
bestaan van de verschillende projecten mogelĳ k maakt waardoor de 
potentie van de organisatie ten volle kan worden benut.

BESCHRĲ VING MAP: WERKPLEK, TEAM EN NETWERK
De naam van het kunstenaarscollectief Moving Arts Project is in 2011 
ontstaan en gekoppeld aan het oprichten van de stichting. Voor die 
tĳ d waren de kunstenaars van MAP actief vanuit hun atelier in de 
van Genthallen en bestond uit Noud Verhave, Simon Rowe en Diane 
Elshout. Vanaf 2011 was Janine Toussaint, in verschillende functies, 
betrokken bĳ  onze projecten en werd datzelfde jaar onderdeel van 
de artistieke leiding van MAP. Simon Rowe heeft stapte terug als me-
de-artistiek leider maar bleef als regisseur betrokken bĳ  verschillen-
de projecten van MAP.

Bestuur

Het bestuur van stichting Moving Arts Project is een onbezoldigd be-
stuur op afstand en bestaat op dit moment uit 3 personen. Dit zĳ n 
Marius Hogendoorn (voorzitter), Danielle Driessen (secretaris) en 
Joep Meester (penningmeester). De wens is om dit uit te breiden 

HOOFDSTUK 4 
ORGANISATIE, ZAKELĲ KE 

ONTWIKKELING EN FINANCIËN
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 • Private fondsen en donateurs. Wĳ  denken dat wĳ  in deze snel 
veranderende wereld ook mogelĳ kheden kunnen creëren om 
met commerciële bedrĳ ven te gaan samenwerken.

Communicatie 

 • Nieuwe branding strategie voor MAP, zodat de afzender van 
de al bekende activiteiten meer zichtbaar wordt. Een goede 
branding van MAP zorgt voor verbinding tussen de verschillende 
projecten waardoor ze afzonderlĳ k meer bereik krĳ gen.   Daarbĳ  
hoort een sprekend logo, een consequente tone of voice en een 
huisstĳ l die ook in de afzonderlĳ ke projecten als herkenbaar 
‘stempel’ toegevoegd kan worden. Het verhaal van MAP wordt 
verteld aan de hand van de projecten en hun deelnemers. Het 
herontwikkelen van de website op basis van de nieuwe branding 
strategie. Helder en aantrekkelĳ k overzicht : Wie is MAP, Wat 
doet MAP, Waarom doet MAP, Voor Wie. En een verbindend en 
zich steeds ontwikkelend verhaal over de projecten. 

 • Boekje, folder, visitekaartjes en ander algemeen PR-materiaal 
maken voor MAP

 • Hiernaast per project een krachtig PR- en communicatiestrategie 
ontwikkelen

AXECO Corporate Finance B.V. | Hans de Haan

De activiteiten van Moving Arts Project zĳ n van wezenlĳ k belang voor 
de versterking van het sociale weefsel en het bevorderen van de cohesie 
in een gemêleerde buurt als Amsterdam-Oost Transvaal. Zeker in tĳ den 
waarin we ons (terecht) zorgen maken over de betrokkenheid en parti-
cipatie van álle mensen bĳ  onze maatschappĳ , zĳ n dit soort initiatieven 
en activiteiten ongelofelĳ k belangrĳ k. De mensen achter Moving Arts 
Project hebben mĳ  geïmponeerd en gecharmeerd enerzĳ ds door hun 
professionaliteit en creativiteit en anderzĳ ds door hun gedrevenheid en 
daadwerkelĳ ke betrokkenheid bĳ  de buurt en haar bewoners. Ze staan 
met beide benen in de maatschappĳ  en vooral ook in de buurt.

Relatiebeheer 

 • Uitbreiding netwerk van partners die met ons participeren in 
projecten, , corporaties, welzĳ nskoepels en bedrĳ fsleven  met als 
doel fi nanciële duurzame en/of projectondersteuning  Dit kan 

zeer gewenst en er wordt hierbĳ  uitgegaan van 4 vrĳ willigers. Om 
de gestelde ambities te behalen is het van belang om een basis-
geldstroom te genereren van waaruit het basisteam kan worden 
gehonoreerd: 

 • Artistieke leiding: allen fulltime

 • Zakelĳ ke leiding: 0,4 fte

 • Pr-communicatiemedewerker: 0,2 fte

 • 4 vrĳ willigers: in totaal 0,5 fte structureel betrekken. 

 • Alle overige medewerkers en vrĳ willigers blĳ ven projectmatig 
betrokken.

Financiën 

 • De ANBI-status wordt beter benut

 • Een basisgeldstroom van ruim €10.000 per maand, waaruit 
honoraria voor het basisteam en de maandlasten kunnen 
worden betaald.

 • Er komt een ‘Vrienden van MAP’, die voor een deel zorgt voor de 
fi nanciële basis.

 • Continuering en uitbouwen van grotere (Kunst openbare ruimte 
en community arts projecten) en kleinere opdrachten (het geven 
van (gast)lessen, bedrĳ fstrainingen, workshops, advisering etc) 

 • Gezocht wordt met stadsdeel Oost en centrale stad Amsterdam 
hoe er structureel kan worden samengewerkt, zowel in de 
programmalĳ nen 1, 2 en 3 als in opdrachten (programmalĳ n 
4). Er wordt hierbĳ  samengewerkt met diverse programma’s 
en afdelingen binnen de gemeente (zoals: programma 
gezond gewicht, veiligheid, jeugd armoede en Civil Society). 
Naast cultuur ook met jeugd, sociaal domein, radicalisering & 
veiligheid, armoedebestrĳ ding. Dit wordt verder ontwikkeld. 

 • Op basis van ontwikkelde artistieke concepten en expertise 
aanbieden van aantal “producten” die vermarkt kunnen worden.

 • Op dit moment is Stichting MAP niet BTW plichtig. Opdrachten 
waarover BTW moet worden afgedragen lopen daarom via 
de bedrĳ fsrekeningen van 1 van de artistieke leiders. Vanaf 
halverwege 2016 wordt de stichting BTW plichtig waardoor ook 
deze geldstromen via de stichting kunnen lopen. 

voor de Kunsten) en Universiteiten. Op deze manier komen 
jonge studenten in aanraking met het werkveld, kunnen zĳ  zich 
ontwikkelen en kunnen zĳ  ons ondersteunen. Anderzĳ ds kunnen 
ze hun maatschappelĳ ke betrokkenheid door middel van kunst 
en cultuur realiseren in projecten die op meerdere wĳ zen de 
sociale cohesie bevorderen. 

 • Er zĳ n 3 vrĳ willigers structureel voor enkele uren per week 
betrokken (naast de andere vrĳ willigers en deelnemers tĳ dens 
de projecten). 

Code Culturele Diversiteit
MAP hecht groot belang aan de code Culturele Diversiteit. Inclusi-
viteit is onderdeel van de werkmethode een grondhouding van de 
organisatie. In 2015 werden we benoemd tot Best Practice van de 
Code Culturele Diversiteit. De benoemde organisaties hebben de 
code op het gebied van diversiteitsbeleid m.b.t. personeel, publiek, 
programma en partners toegepast. 

Werkplek MAP

Moving Arts Project (MAP) heeft haar werkruimten in de culturele 
wĳ konderneming Tugela85. MAP beschikt over een atelier/kantoor 
(55m2), een dans/theaterstudio (55 m2) met aanpalende ruimten 
(20 m2) en een opslag (20 m2). Tugela85 beschikt hiernaast over 
een theaterstudio, een semiprofessionele keuken, een tuinkamer, 
een grote tuin en dakterrassen die tegen beperkte meerkosten te 
gebruiken zĳ n voor de activiteiten van MAP.

ORGANISATIE EN ZAKELĲ KE ONTWIKKELING
Organisatie

De binnen het ondernemingsplan ontwikkelde Programmalĳ nen 
vertalen zich in een heldere lange termĳ nplanning met daarin 
een gezonde balans tussen werken in de wĳ k en regionaal, lan-
delĳ k en internationaal. Ook is voldoende tĳ d beschikbaar om de 
projectplannen, fondsaanvragen te schrĳ ven en inhoudelĳ k en fi -
nancieel af te handelen en ruimte voor refl ectie om terug te kĳ ken 
op gerealiseerde projecten en nieuwe plannen te ontwikkelen. Re-
cent heeft het AMVJ-fonds toegezegd ons organisatorisch te gaan 
ondersteunen en te adviseren. In de voorbereiding en uitvoering 
van projecten, is extra ondersteuning voor hand en spandiensten 
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dat honoraria en vaste kosten zĳ n begroot binnen de gewone be-
drĳ fsvoering. Per programma is een berekening gemaakt van de 
bĳ komende kosten: extra artistieke en productionele medewerkers 
(professionals inhuren en vrĳ willigersbĳ dragen) per activiteit, extra 
beheerskosten (zoals specifi eke kosten voor Pr-communicatie), mate-
rialen en productiemiddelen. Opbouw van de activiteitenlasten is ge-
baseerd op begrotingen van vergelĳ kbare projecten uit het verleden.

DE BATEN
Algemeen

Het streven van MAP is om circa 60% fi nanciering uit eigen inkom-
sten en private middelen te verwerven en 40% fi nanciering uit pu-
blieke gelden. Deze inschatting is gebaseerd op de cĳ fers uit het ver-
leden. In de periode 2013-2015 was de verdeling 52:48 (zie bĳ lage 
bereik en fi nanciën 2013-2015). 

De gewone bedrĳ fsvoering

 • Deze aanvraag bĳ  het Kunsten Plan en aanvragen voor 
meerjarige ondersteuning bĳ  het KANS-fonds (in voorbereiding) 
en het AMVJ-fonds (in aanvraag) vormen onderdeel van 
de structurele basisfi nanciering. Hiernaast heeft MAP 
door partnerschappen samenwerkingen (stadsdeel Oost, 
Wĳ kpartnerschap met woningbouwcorporaties) zicht op 
langdurige fi nanciering. 

 • Naast deze vormen van fi nanciering wordt extra inkomsten 
voor de activiteiten gezocht door aanvragen te (blĳ ven) doen 
bĳ  publieke, private en particuliere fondsen en fi nanciers en 
sponsoren. Deze verwachting kunnen we uitspreken gezien 
de goede relaties afgelopen jaren met onze fi nanciers en 
sponsoren en de extra investering in relatiebeheer. Afgelopen 
3 jaar hebben alle projecten van MAP doorgang gevonden met 
een score van 70% tot 100% van de begrootte fi nanciering. 
Daarnaast hebben we afgelopen jaren voldoende opdrachten 
en samenwerkingsprojecten uitgevoerd en zet de zakelĳ ke 
leiding sterk in op ontwikkelen van de relaties en nieuwe 
opdrachten, partnerschappen en samenwerkingen (community 
arts projecten, maar ook onderwĳ s, onderzoek en advisering) 
en directe inkomsten zoals publieksinkomsten (entree en bar), 
sponsoring, verhuur (studioruimte en productiematerialen) en 
verkoop van materialen en producten.

ONTWIKKELING BEREIK
Per jaar is er een schommeling in het aantal bezoeken. Dit is te ver-
klaren door: 

 • In 2017, 2019 en 2021 zĳ n grote projecten in de (semi)
openbare ruimte gepland, in de jaren (2016), 2018 en 2020 
wordt voorbereid voor deze grote projecten. Publiek zal vooral bĳ  
de eindpresentaties in 2017, 2019 (en 2021) aanwezig zĳ n. 

 • Internationale uitwisseling vindt 2x plaats rond de jaarwisseling 
(december-januari) en zal pas publiek trekken in januari. 

De inschatting is dat de diverse activiteiten door de jaren heen meer 
publiek zullen trekken door door meer bekendheid en verbeterde 
PR.

TOELICHTING OP DE BEGROTING 
In deze paragraaf is een toelichting op de begroting opgenomen. 
Lasten en baten worden apart toegelicht, zowel in algemene zin als 
gezien vanuit de programmalĳ nen en activiteiten.

DE LASTEN
De gewone bedrĳ fsvoering

De gewone bedrĳ fsvoering komt uit rond de €125.000 per jaar met 
een lichte infl atiecorrectie over de jaren 2017 t/m 2020. Onder de 
gewone bedrĳ fsvoering vallen de jaarlĳ kse honoraria voor het vaste 
team (3 fte artistiek team, 0,4 fte zakelĳ k, 0,2 fte pr-communicatie). 
Wĳ  zĳ n uitgegaan van salarissen voor het basisteam gedurende het 
hele jaar die voor ons kloppen binnen de context van ons werkveld. 
De honoraria zĳ n niet CAO gerelateerd. Het grootste deel van de uit-
gaven gaan naar personele kosten. Vanwege de aard van onze pro-
jecten is dit ons grootste kapitaal. Daarnaast zĳ n er de vaste maand/
jaarlasten (huur atelier/studio/opslag in Tugela85, bureaukosten, 
PR-materialen, de bedrĳ fsbus, documentatie- en archiefmiddelen, 
accountancy en de bedrĳ fsverzekeringen). Op dit moment worden 
deze kosten deels begroot binnen de projecten en deels door de ar-
tistieke leiders zelf bekostigd. 

Activiteitenlasten: de programmalĳ nen

Naast de gewone bedrĳ fsvoering is een bedrag van gemiddeld per 
jaar van €80.000 opgenomen. Voor alle programmalĳ nen geldt 

fi nancieel zĳ n maar ook door het delen van kennis en netwerk 
en/of het openstellen van ruimtes, etc.

 • Uitbouwen van relaties met vermogensfondsen. Hans de Haan, 
AXECO Corporate Finance B.V, adviseert ons bĳ  dit process. 

 • Onderhouden en uitbreiden van contacten bĳ  de verschillende 
sociale en culturele fondsen. 

Private middelen

MAP zoekt niet alleen de voor de hand liggende personen, maar pro-
beert out of the box te denken bĳ  het zoeken naar fi nanciering. Het 
is een zoektocht die ons tot nu toe al het nodige heeft opgeleverd. 
Voor een substantiële inkomstenbron heb je tĳ d nodig. Het gaat om 
investeringen in netwerken, relaties leggen, relaties onderhouden, 
mogelĳ kheden tot relaties onderzoeken etc. MAP probeert de wereld 
van het geld (die op zoek is naar zingeving en maatschappelĳ k wil 
ondernemen) te verbinden met haar projecten.

Door het praten met verschillende bedrĳ ven en het zoeken naar de 
win-winsituatie, kun je in de komende 4 jaar zoeken naar een schil 
van bedrĳ ven en private personen die op projecten of op jaarlĳ kse 
basis deels mee fi nancieren in de projecten.

In al deze ondersteuning op fi nancieel vlak is vertrouwen kweken 
en relatiebeheer het allerbelangrĳ kst. Door in te zetten op relatie-
beheer en duidelĳ ke betrouwbare communicatie over de projecten, 
werkzaamheden en resultaten van MAP verwachten wĳ  in 4 jaar een 
zodanig duurzaam relatiebestand te hebben gecreëerd waaruit we 
die 40% inkomsten kunnen genereren.

TOELICHTING OP BEREIK
Map voert interdisciplinaire projecten uit. Bĳ  de projecten die een 
publieke eindpresentatie (zoals een theatervoorstelling) als vorm 
hebben wordt naast deelnemers, betrokken professionals en vrĳ wil-
ligers ook het publiek geteld. Bĳ  de meer beeldende (onderdelen 
van) het werk van MAP is het vaak onmogelĳ k om na te gaan hoeveel 
mensen bereikt worden. In de bĳ lage Bereik 2013-2015 en de bĳ la-
ge Bereik inschatting 2017-2020 staat daarom bĳ  diverse activiteiten 
‘niet na te gaan’ of ‘niet van toepassing (n.v.t.). Een berekening doen 
hoeveel euro per bereikt mens wordt besteed moet dan ook in dit 
licht gezien worden en heeft maar gedeeltelĳ ke waarde. 
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Woningbouwverenigingen, Janivofonds, RABObankfoundation, 
Steunfonds Amsterdam, eenmalige subsidie Stad Amsterdam 
(armoede), Hotels, scholen en bedrĳ ven in de buurt en OC&W.

 • TREK: subsidie stadsdeel Oost (obesitas, Amsterdamse 
Aanpak Gezond Gewicht), Kattendĳ ke Drucker stichting, Fonds 
van Oost, restaurants in de buurt, Delta Lloyd Foundation, 
onderwĳ sfondsen,

Programmalĳ n 3. Lab’el makerschap

 • Lab’el denken we aan Fonds voor Oost en een samen met het 
Fonds voor Oost te ontwikkelen Transvaalfonds, Familiefonds, 
3M-fonds, Ars Donandi, Coolcat fonds, stadsdeel Oost (jeugd, 
sport, sociaal domein). Binnen Lab’el zien wĳ  mogelĳ kheden dat 
zich gedurende de periode 2017-2020 innovatie ontwikkeling 
voordoen, die binnen de kaders van Projectsubsidie Innovatie 
van het AFK vallen. 

 • Voor het onderdeel onderzoek wordt samengewerkt met 
diverse Hoge Scholen en Universiteiten en wordt gezamenlĳ k 
fi nanciering gedaan. Op basis van de effectenarena wil Stadsdeel 
Amsterdam Oost een vervolgonderzoek fi nancieren.

 • Voor de internationale uitwisselingen wordt ook gekeken naar 
de landen van uitwisseling, ambassades, ECF, Stimuleringsfond 
en OC&W.

Programmalĳ n 4. Opdrachten, partnerschappen en 
samenwerkingen.

 • Aangezien de community art-projecten altĳ d met veel passie-
uren worden gedaan en voor een substantieel deel afhankelĳ k 
zĳ n van subsidies en sponsoring investeren we de komende 
4 jaar, in lĳ n met onze huidige bedrĳ fsvoering, in projecten in 
opdracht, partnerschap en samenwerking.

 • MAP heeft inmiddels een groot netwerk opgebouwd waaruit 
opdrachten, partnerschappen en samenwerkingen voortkomen. 
Daarnaast focust de zakelĳ ke leiding op het uitbreiden van dit 
netwerk. De fi nanciering die hierbĳ  vrĳ  komt wordt expliciet 
ingezet voor de dekking van de gewone bedrĳ fsvoering.

 • Bĳ lage 1. Begroting, planning en bereik Moving Arts Project | 
2017 – 2020 

 • In de programmalĳ nen en de jaarplanning wordt gestreefd naar 
een gebalanceerde programmering met een vast ritme waarin 
experiment en goed lopende formules zĳ n gegarandeerd en er 
genoeg ruimte blĳ ft voor commerciële opdrachten.

 • Inkomsten uit kaartverkoop zullen relatief laagt zĳ n ten 
opzichte van de projectgelden, voornaamste redenen hiervoor 
zĳ n het laagdrempelig en toegankelĳ k houden voor de brede 
gemeenschap en de relatief arbeidsintensieve voortraject 
binnen de projecten. 

Baten per programmalĳ n: 

Hieronder onze gedachtenlĳ n wat betreft fi nanciering voor de acti-
viteiten uit de programmalĳ nen. Voor alle activiteiten geldt dat ook 
geld geworven wordt via sponsoring, donaties, crowdfunding, en ei-
gen inkomsten per activiteit.

Risico 

Als we structurele ondersteuning krĳ gen van het AMVJ-fonds en 
KANS-fonds dan is bĳ  deze fondsen geen mogelĳ kheid meer om 
projectsubsidies aan te vragen. Doordat de honoraria grotendeels 
gedekt zĳ n vanuit deze subsidieverstrekkers zien wĳ  genoeg mo-
gelĳ kheden om de projectgelden toch binnen te krĳ gen. Door te 
investeren in relatiebeheer en verwerven van meer opdrachten, 
partnerschappen en samenwerkingen kunnen wĳ  hier ook posten 
opvangen.

 Programmalĳ n 1. Vanuit het hart van de wĳ k.

 • HEIM Waagt: Fonds voor Cultuurparticipatie, subsidie stad 
Amsterdam (Sociaal Domein, Kunst en Cultuur, Radicalisering), 
Prins Bernard Cultuurfonds (PBCF), ASN Foundation, SNS Reaal, 
VSB-fonds

 • HEIM 2019: Stadsdeel/centrale stad (sociaal domein en cultuur), 
VSB-fonds, PBCF, buurtorganisaties, Woningbouwverenigingen.

Programmalĳ n 2. Doelgroep specifi ek

 • Trans Taal kinderen: Fonds voor Oost, Stadsdeel Oost, 
Zonnige Jeugd, August Fentener van Vlissingenfonds, 
VSB-fonds, Haella fonds, Fonds voor sociale initiatieven, 
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OVERZICHT VAN DE BĲ LAGEN

Bĳ lage 1 
Begroting, planning en bereik Moving Arts Project | 2017 – 2020 

1.1. Lasten-baten 2017-2020 samenvatting
1.2.  Begroting - lasten 2017-2020
1.3.  Activiteiten lasten uitwerking 2017-2020
1.4.  Planning Activiteiten MAP 2016-2020
1.5.  Bereik Activiteiten MAP 2017 - 2020

Bĳ lage 2 
Partners, samenwerkingen, fi nanciers en sponsoren Moving 
Arts Project | 2013 - heden

2.1.  Overzicht samenwerkingspartners en netwerk van 
 Moving Arts Project
2.2.  Overzicht community arts organisaties in de stad

Bĳ lage 3
Terugblik en zelfevaluatie Moving Arts Project |  2013-2015

3.1.  Documentatie van activiteiten van MAP, 2013-heden
3.2.  Geschiedenis en kritische zelfbeschouwing 2009-heden
3.3.  Overzicht Bereik projecten 2013-heden
3.4.  Overzicht Financien projecten 2013-heden
3.5.  Jaarrekening 2013
3.6.  Jaarrekening 2014 
3.7.  Sterkte Zwakte Analyse
3.8.  Effecten arena HEIM 2015
3.9.  Resultaten uit publieksenquêtes HEIM 2015

Bĳ lage 4
CV’s | KvK uittreksel | Statuten van Moving Arts Project

4.1.  CV’s artistiek team, zakelĳ ke leiding en bestuursleden
4.2.  KvK uittreksel
4.3.  Statuten stichting Moving Arts Project



www.movingartsproject.nl


