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Een wereld waarin vrede en gelijkwaardigheid door iedereen wordt gesti-
muleerd! Wie wil dat niet?
 
In een tijd waarin de wereld haar moreel kompas opnieuw lijkt uit te 
moeten vinden, zijn wij meer dan ooit gemotiveerd om hieraan een grote 
bijdrage te leveren.
In onze programmering focussen wij ons dan ook op dit wereldthema om 
te kijken, beleven, reflecteren en vooral het gesprek met elkaar aan te gaan. 
Ik noem slechts enkele programma’s die u in dit kader niet mag missen: 
De Internationale dag van de Vrede met Sahand Sahebdivani, Raphael 
Rodan, Christine Otten en Ntjam Rosie, De week van Bloedbroeders van 
Theater RAST, Muziektheater van het Amsterdams Andalusisch Orkest over 
Leo Africanus en Het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) met Oost West 
Thuis Niet Best.
 
Uiteraard hebben we ook dit seizoen beproefde bijzondere programmareek-
sen waarin uiteenlopende artistieke ontmoetingen vorm krijgen.
Zo treffen in Club Mozaiek Live o.a. De Nachtdienst & The Ish en KOFFIE  & 
Nana Adjoa elkaar en bij de peuterconcertjes PomPomPom maken de al-
lerjongste bezoekertjes live kennis met nieuwe instrumenten en muziek. 
Gedurende verschillende festivals zoals het documentaire festival IDFA, de 
tiende editie van het Internationale Storytelling Festival, Dancing on the 
Edge en het nieuwe makersfestival RRReuring staat een smeltkroes van 
programma’s en publiek voor ogen.
 
Wij hopen u te mogen begroeten bij Podium Mozaiek.
Namens het gehele team van Podium Mozaïek,

Zafer Yurdakul, directeur
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Bijzondere muzikale ontmoetingen vind 
je dit seizoen bij Club Mozaïek Live!
Club Mozaïek Live is een reeks van unieke concerten waarin twee bands of artiesten met verschillende achtergronden 
elkaar op het podium ontmoeten, elkaar uitdagen en samen muziek maken. Vorig seizoen deelden tijdens deze clubavon-
den Akwasi en TenTemPiès al het podium in een wervelende show, net als Gerson Main en Sarah-Jane. Dit seizoen gaan 
we crossovers tussen jazz en funky hiphop, dromerige indie pop en stevige afrobeat, slicke soul en dansbare jazzrock 
en nog heel veel meer beleven! De muzikale ontmoetingen worden feestelijk afgesloten met een DJ-set van niemand 
minder dan Wicked Jazz Sounds! De Club Mozaïek Live concerten krijgen vorm in samenwerking met gastprogrammeur 
Lisa de Jongh, die de fijnste talenten en beste bands van Nederlandse bodem voor ons scout.

Voor de eerste editie op vrijdag 29 september zijn The Ish en De Nachtdienst aan elkaar gekoppeld. Deze twee bands 
stonden in 2016 samen in de halve finale van De Grote Prijs in de categorie hiphop en weten als geen ander hoe je het 
publiek omver blaast. We vroegen Lost van The Ish naar zijn favoriete concert, artiest en meer.  

Van welke artiest zou je zelf ooit nog een concert willen 
zien?

“Childish Gambino! Deze rapper staat hoog op m’n lijst, vooral door 
z’n laatste plaat die hij deels zelf produceerde en waarop hij alleen 
zingt. Fun fact: Ik heb hem gemist toen hij in 2014 in de Melkweg 

stond omdat ik zelf moest optreden. Natuurlijk zou ik Kanye West 
ook willen zien, maar de laatste keer liet mijn budget dat helaas 

niet toe. De band Hiatus Kaiyote schijnt live erg goed te zijn 
en omdat iedereen het nog over zijn optreden op Pitch 

heeft, zou ik een show van Anderson Paak willen zien.”

Als artiest weet je natuurlijk iets meer 
over wat er achter de schermen plaats-

vindt. Waar let je stiekem zelf op 
tijdens optredens?

“Eigenlijk luister ik altijd of de muziek 
echt live wordt gespeeld. En van die 

kleine dingen die je niet zouden moeten 
opvallen zoals wanneer een artiest de tekst 

van het scherm afleest. Maar ik probeer altijd 
echt te genieten van de muziek, en de rest te laten 

voor wat het is. 

Meest favoriete concert?
Sowieso Chance The Rapper op Woo Hah Festival in 2014. Doordat 
ik zijn mixtape Acid Rap echt vaak hebt geluisterd was het voor mij 
enorm bijzonder om al die nummers een keer in het echt te horen. 
Mijn hoofd ontplofte bijna.”

Wat vind je van de samenwerking met De Nachtdienst?
“Heel tof, we kennen elkaar al wat langer van spelen in Amsterdam en 
omstreken. Daarnaast staan we samen met T.milan en GHQST ook 
samen op hun album Piramides op Drijfzand.”

En heb je nog een tip voor de bezoekers van Club Mozaiek 
Live?

“Rijen voor een concert zijn de beste spots om te flirten!”

29 SEP 21.30 u De Nachtdienst & The Ish

02 DEC 21.30 u KOFFIE & Nana Adjoa 

23 FEB 21.30 u Steffen Morrison & BRUUT!

25 MEI 21.30 u Wicked Jazz Sounds editie
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DO 7 SEP expositie
17.00 u | gratis toegang
Opening Goran Turnšek | Second Stage     
Dansers na hun dansloopbaan
Goran Turnšek  (danser, fotograaf) werd in 1978 geboren in het voormalige 
Joegoslavië, nu Slovenië. Hij danste onder meer bij Krisztina de Châtel, Piet Rogie 
en Nicole Beutler. Al tijdens zijn dansloopbaan ontwikkelde hij belangstelling 
voor de relatie tussen dans en fotografie. De keuze voor een tweede loopbaan 
was daarmee snel gemaakt. In 2015 studeerde hij Cum Laude af aan de 
Fotoacademie Amsterdam met zijn afstudeerproject Jakob.
Te zien in café-restaurant Podium Mozaïek dagelijks van 7 september t/m 29 oktober tussen 
10.00u en 00.00u

ZO 17 SEP alle disciplines
Vanaf 13.00 u | gratis toegang
Uit de bUUrt Operatie Periscoop | Best of the West     
Al meer dan 10 jaar een succesvol platform voor jong talent
Best of the West is hét talentontwikkelingstraject van het Amsterdamse stads-
deel West en biedt jongeren tussen de 8 en 23 jaar een podium om zich te pre-
senteren. Je kunt meedoen in de categorie dans, muziek (versterkt of onver-
sterkt) en beeldend. De te winnen prijzen zijn gericht op het doorontwikkelen 
van je talent. 

DI 19 (premiere) WO 20 SEP muziektheater
20.30 u | prijs 10,- (deur 12,-) 
Dilan Yurdakul | Carmen
Carmen is een feministe avant la lettre. Een compromisloze vrijheidsdenker die 
alleen kan bestaan als ze Carmen kan zijn. Dilan Yurdakul raakte gefascineerd 

door dit fenomenale vrouwbeeld en legt in een verrassende pingpong tussen 
tekst en geluid connecties naar de vrouw van nu.

Bewerking: Dilan Yurdakul | Regie: Caspar Nieuwenhuis | Spel: Dilan Yurdakul | Muziek: 
Stijn Hoes

DO 21 SEP theatrale ontmoeting
20.00 u | prijs 15,- (deur 17,-)
Internationale dag van de Vrede met 
Sahand Sahebdivani, Raphael Rodan, Ntjam 
Rosie, Christine Otten e.a.
Op de Internationale Dag van de Vrede agendeert Podium Mozaïek 
de strijd van activisten en vrijheidsstrijders in eigen land. Mensen die 
vanuit persoonlijke overtuiging, met gevaar voor eigen leven, hun wereld wil-
len veranderen. 
In de voorstelling My Father Held a Gun van Sahand Sahebdivani en Raphael 
Rodan vertellen zij over mannen die oorlog willen voeren, soldaten die niet 
anders kunnen, maar vooral over hun vaders die ieder op geheel eigen wijze 
hebben gevochten voor waar ze voor stonden. Gevochten met het woord, en 
gevochten met het wapen. 
Voorafgaand aan My Father Held a Gun behandelt ook Jörgen Tjon a Fong van 
Urban Myth deze vraag, samen met schrijfster Christine Otten en zangeres 
Ntjam Rosie. Aan de hand van korte scènes, teksten en muziek uit hun voor-
stelling en boek We hadden liefde, We hadden wapens laten zij zien hoe inge-
wikkeld deze strijd is.

VR 22 & ZA 23 SEP theater
21.00 u | prijs 18,- (deur 20,-)
Nasrdin Dchar | DAD     
‘DAD van Nasrdin Dchar gaat ons allemaal aan.’ NRC ****
Hoe bereid je je voor op nieuw leven waar je volledig verantwoordelijk 
voor bent? Een nieuw leven in dit leven. In deze tijd. Het 
vaderschap is voor Nasrdin ook een confrontatie met zijn 
roots en hoe belangrijk die voor hem zijn. Een avond met de 
energie van een aanstaande vader. Die het ene moment in de 
wolken is en het volgende doodsbang voor de wereld waarin hij 
zijn kind ter wereld laat komen. 

Na afloop een optreden van de Vurige Harten Club: het gezelschap van  
podiumartiesten rondom Babs Gons die performances maken rondom verschil-
lende thema’s. In steeds wisselende samenstellingen, maar altijd vanuit het hart. 

VR 29 SEPT muziek
21.30 u | prijs 15 (early bird 10,-)
Club Mozaïek Live #1 | De Nachtdienst & The Ish
Een eenmalig concert met poetry, hiphop beats en blazers

Voor de eerste editie van Club Mozaiek Live van het jaar zijn funky hiphopband 
The Ish en de poëtische blazers van De Nachtdienst aan elkaar gekoppeld.

De Nachtdienst ontstond als jazzkwintet en mixt groovy hiphop met 
prachtige Nederlandse teksten. Zij delen het podium met The Ish, 

een Amsterdamse hiphopact die hun inspiratie haalt uit R&B en 
jazz. Zoals altijd wordt Club Mozaïek Live feestelijk afgesloten 

met een DJ-set van Wicked Jazz Sounds. 

ZA 30 SEP theater
20.00 u | prijs 15,- (deur 17,-)

Zuidelijk Toneel/Eva Line de Boer | Zeventien  
Van halal tot haram maar vooral over datgene wat daar tussen zit

Zeventien is een voorstelling van en door vijf (moslim)meisjes. Met 
regisseur Eva Line de Boer zoeken ze naar de ideale manier om zichzelf 

en hun dromen in beeld te brengen. Zeventien is een leeftijd waarop je nét 
tussen alles inzit, op de drempel van meisje naar vrouw. Verdwaald tussen 
verschillende culturen, gaan ze op zoek naar de film die hun eigen leven het 
dichtst benadert; van Bollywood tot 13 Reasons Why.
Regie: Eva Line de Boer | Spel (ovb): Seyda Bahadin, Elem Çilingir, Sanaz Mohammadi, Ayisha 
Siddiqi, Tuçe Yavuz

WO 4 OKT muziek
20.30 u | prijs 15,- (deur 17,-)
VOOrpremière Nederlands Blazers Ensemble (NBE) | Georgië
Klassieke muziek uit het oeuvre van Georgische componist Kantsjeli
Afgelopen mei tourde het NBE door Georgië en ging op zoek naar bijzondere 

Georgische muzikanten, die hun eeuwenoude traditionele muziek koesteren 
en vernieuwen. Het NBE nodigt ze uit om naar Nederland te komen om 

samen op het podium te staan. Een avond met hartverwarmende 
Georgische polyfonie, muziek van de vermaarde componist Gija 

Kantsjeli en af en toe een knipoog door het vermaarde Gori 
vrouwenkoor en het ruige mannenkoor Anchiskati. Wanneer 
je deze artiesten live of virtueel terugziet op één van onze 

concerten, zul je na afloop zweren zelf in Georgië te zijn geweest.

ZA 7 (première)  & ZO 8 OKT theater 
20.00 u (zo 15.00 u) | prijs 12,- (deur 14,-) 

Theater RAST | Verhaal halen
Tragikomische muzikale vertelling op basis van levensverhalen van gewone 
Amsterdammers
De Italiaan Enrico Guiliano, Armeen Garabet en de geboren Amsterdammers 
Coby en Lien zijn getekend en gegroefd. Het leven was niet altijd makkelijk 
voor hen. Ze verlangden en zochten alle vier naar genegenheid en liefde, maar 
de zoektocht was totaal verschillend. Hun veerkracht, humor en levenslust 
was voldoende voeding voor regisseur Celil Toksöz, die hun verhalen samen-
smeedde tot een hartverwarmend geheel: “Een geschiedenis die niet terug te 

vinden is op Google en die dus niet vanzelfsprekend (meer) wordt doorge-
geven, maar die meer dan de moeite waard is om op te tekenen en mee 

te beleven als publiek, als wijk, als samenleving.” In “Verhaal halen” 
maakt Theater RAST van het verhaal van de gewone Amsterdamse 

man en vrouw een bijzondere theatrale gebeurtenis. De verha-
len worden opgehaald in samenwerking met Stichting de 

Hudsonhof, stichting ABC Alliantie en stichting Cordaan.
Concept & Regie: Celil Toksöz | Regie-assistent: Kleo van Ostade | Spel: 

o.a. Brechtje Kat | Dramaturgie: Celine Buren

DI 10 & WO 11 (première) OKT muziektheater
20.15 u | prijs 10,- (kind 7,-)
Marmoucha | Enkele reis (12+)
Wat doet radicalisering met vriendschap?
Enkele Reis vertelt het verhaal van drie jonge vrienden. Wanneer een van hen 
zich verliest in een rigide interpretatie van zijn religie komt hun vriendschap 
onder druk te staan. Hoe gaan de vrienden om met andere overtuigingen en 
levensstijlen? Hoe reageren zij op onrecht en noodlot? Enkele Reis schetst een 
realistisch beeld van de sfeer in de Nederlandse grootstedelijke buitenwijken 
en is bedoeld als tegenwicht voor de bekende mediaclichés.
In Enkele Reis wordt op hoog tempo geschakeld tussen spel, livemuziek, beeld 
en tekst. Voor de voorstelling zijn speciale composities ontwikkeld die zowel 
de overeenkomsten als de verschillen illustreren tussen de westerse en Ara-
bische cultuur.
Regie: Karim el Guennouni | Spel: Sanae Casita, Hamda Belgarou,  Said el Abboudi | Script & Tekst: 
Jenny Mijnhijmer | Coach: Alan Yadegarian | Artistieke en zakelijke leiding: Said Salhi

ZA 14 OKT muziek
21.00 u | prijs 20 (deur 25,-) | prijs Diner Culturel 24,50
Café marrakesh Marmoucha | Ahwach Affous Roffous & 
Abderrahim Souiri
Dubbelconcert van dansgroep Ahwach Affous Roffous en Arabo-Andalusische 
muziekheld Abderrahim Souiri
Ahwach Affous Roffous is vernoemd naar de opzwepende dans – en percussie 
stijl van de Amazigh, een (Berberse) cultuur uit de Anti – Atlas. In deze streek 
wordt bij veel feesten gedanst onder muzikale begeleiding van verschillende 
eeuwenoude slaginstrumenten. Op deze klanken verzorgt de dansgroep door 
ritmische bewegingen een prachtig tafereel.
Abderrahim Souiri is een van de grote meesters in de Arabo-Andalusische muziek 
en staat bekend om zijn krachtige, betoverende stem. Door zijn fantastische 
optredens op zowel de televisie als op festivals, behoort Abderrahim Souiri tot 
een van de meest gevraagde artiesten van Marokko.

Vooraf Diner Culturel met achtergrondinformatie over de artiesten en een kunst 
en cultuurflits uit Marrakesh. Na het dubbelconcert start in de foyer de after-
party met DJ. 
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VR 3, ZA 4 & ZO 5 NOV storytelling
Diverse aanvangstijden | diverse prijzen vanaf 10,- 

internatiOnal  stOrytelling festiVal 10 jaar! 
De nationale in internationale verteltop verzamelt zich in Amsterdam voor 

het International Storytelling Festival
De jubileum editie! Deze bijzondere editie van het Storytelling Festival heeft als 
thema New Narratives. We gaan op zoek naar het nieuwe verhaal, het verhaal 
van ons samen. Verhalen die voortbouwen op de bestaande verhalen uit de 
verschillende culturen die samenkomen in Amsterdam of die nieuw ontwikkeld 
worden. Volksverhalen en persoonlijke verhalen. 
Met o.a. Paul Middellijn (SU), Jan Blake (UK), Sonia Carmona Tapia (SP), Selim Doğru en een Turkse 
Storybrunch. 

DO 9 NOV expositie
17.30 u | gratis toegang

Opening Stichting de Vrolijkheid | Tijd voor Tapijten     
Verhalen van het gewone familieleven van voor een oorlog of vlucht

Ontwerpers, vaak zelf met een vluchtelingenachtergrond, hebben 
in elf Nederlandse asielzoekerscentra bewoners ontmoet en in 

workshops verhalen gedeeld, technieken, talenten en exper-
tise ontdekt. Dit resulteerde in elf tapijten, gemaakt in 
samenwerking met bewoners van deze azc’s, op basis 

van hun technieken en verhalen. Daarmee maakt Tijd voor 
Tapijten sporen zichtbaar – ongeacht of deze families mogen 

blijven of moeten vertrekken.
Te zien in café-restaurant Podium Mozaïek dagelijks van 2 november t/m 7 janu-

ari tussen 10.00u en 00.00u

DO 9, VR 10 & ZA 11 NOV festival/dans
Diverse aanvangstijden | diverse prijzen 
Dancing on the Edge
Hedendaags dans, film, muziek en installaties uit het Midden-Oosten en Noord-
Afrika
Dancing on the Edge is de thuisbasis voor alles wat de grens overschrijdt; een 
platform voor culturele vervloeiing, gewaagde kunst en avontuurlijke bezoekers
Makers uit de theater-, dans- en theaterwereld onderzoeken, bevragen en rek-
ken de grenzen van hun disciplines op en vinden zo nieuwe artistieke vormen 
om hun persoonlijke en eigenzinnige verhalen te delen, waarbij de maatschap-
pelijke en actuele relevantie van de thema’s extra lagen toevoegt. 
Dancing on the Edge viert dit jaar haar 10 jarig bestaan als ontmoetingsplek waar 
de beste gevestigde en aanstormende talenten binnen de inter-
nationale kunstenwereld je even uit je bubbel komen trekken.

DO 16 NOV muziektheater
20.30 u | prijs 15 (deur 17,-)
World Opera Lab | Het Offer
Het offer is een meeslepende opera over een 
universeel verhaal
Na een gewonnen oorlog keert Jephta naar huis en belooft 
zichzelf de eerste persoon te offeren die hij thuis ontmoet. Bij 
thuiskomst ziet hij zijn dochter en realiseert hij zich dat zij het 
offer moet zijn. Zijn dochter draagt haar lot nobel maar wilt tijd om 
zich terug te trekken in de bergen om alleen over haar dood te rouwen.
Zoals het de gewoonte is bij World Opera Lab wordt dit verhaal verteld door 
muziek uit de verschillende gemeenschappen die Amsterdam West rijk is. Met 
onder andere bariton Sinan Vural als Jephte, Marian Markelo als Winti-pries-
teres en met composities van de Iraanse Aftab Darvishi. 

ZA 18 NOV muziek 
21.00 u | prijs 20 (deur 22,-)
Café istanbUl Moğollar
Concert ter ere van het 50-jarige bestaan van legendarische Turkse rockband
De band Moğollar behoort tot de grondleggers van de Turkse muziekstroom 
Anadolu Rock (rock uit Anatolië). Eind jaren ‘60 was deze muziekstroming voor 
vele grootheden het Turkse antwoord op rockmuziek.
De band werkte samen met Cem Karaca, Bar Manço en Selda Bacan maar kon 
door omstandigheden in het land in de jaren 70 niet verder musiceren. Na 
een petitie, is de band in 1993 in een nieuwe bezetting weer verder gegaan.
Muzikanten: Cahit Berkay, Taner Öngür Basguitar, Serhat Ersoz, Kemal Küçükbakkal en Emrwah Karaca.

Na het jubileumconcert speelt de Nederlandse progressieve - Anatolische rock-
band MAKAS in de foyer. De band, opgericht door frontman Sahin maakt uitda-
gende rock geïnspireerd door Baris Manço, Erkin Koray en Moğollar.

VR 20 (première) OKT muziektheater
21.00 u | prijs 15 (deur 17,-)
Amsterdams Andalusisch Orkest | Leo Africanus
Dynamische vertelling door muzikanten over grote denker
Als kind vlucht Hassan El Wazzan uit Granada (1492) en besloot hij nooit meer 
zijn identiteit te ontlenen aan een land, een bepaalde cultuur of religie. Tijdens 
zijn reis naar Europa, wordt hij overmeesterd en gevangengezet in Rome. Hij 
wordt opgemerkt door de paus, die hem omdoopt tot Leo Africanus. 
Met muziek, vertelkunst, cabaret en toneel zet de voorstelling de confrontatie 
uiteen tussen de paus en Leo Africanus, de een katholiek, de ander moslim. 
Tegen de achtergrond van een politiek woelige tijd bekijken ze elkaars geschie-
denis en proberen die te begrijpen. Laat je meeslepen door de levensverhalen 
en praat tijdens de voorstelling op een interactieve manier mee. 
Tekst en regie: Mohamed Aadroun en Bart Oomen | Spel: Abdelkarim El Baz, Dwight Breinburg en 
Adam Kissequel | Muzikanten: Francesco Bongiorno (percussie) en Abderrahim Semlali (viool)

ZA 21 OKT
22.00 u | prijs € 15,-
ClUb İstanbUl Koksal Pezuk Live Band & DJ’s Hakan-C & 
G-Mode
Club Istanbul - het feest waar iedereen zich in İstanbul waant
Sound, rhythm, food & drinks zoals aan de oevers van Bosporus. Club İstanbul 
is een clubavond waar steeds wisselende artiesten van Nederlandse bodem de 
dienst uitmaken.   
Deze clubavond is een coproductie met Köksal Pezuk (Beyoğlu Nights). De clubavond is onderdeel van 
de CLUB- İstanbul reeks: zes avonden met verschillende thema’s met een concert van een bijzondere 
band, een fijne ambiance in de foyer en een dj na afloop.

VR 27 (première) & ZA 28 OKT theater
21.00 u | prijs 12,- (deur 14,-)
DEGASTEN jongerentheatergezelschap | 
We the People 
Hoe ver ben je bereid te gaan om een doel te bereiken?
We offeren ons allemaal wel eens op. Voor een ander. 
Voor jezelf. Om iets groots te bereiken. Of om iets 
heiligs te eren. Wat betekent het brengen van 
offers in de huidige maatschappij? We willen 
onbaatzuchtig zijn maar stiekem verwachten 
we een tegenprestatie.
DEGASTEN is een jongerentheatergezelschap 
en maakt rauw, visueel montagetheater. Dicht op 
de huid van het publiek. DEGASTEN vertelt actuele 
grootstedelijke verhalen vanuit de belevingswereld van 
de jonge spelers.
Artistiek leider en regie: Elike Roovers | Co-regie: Rutger Esajas | Dramaturgie: Katja 
Hieminga | Schrijver: Anouk Saleming

WO 1 NOV muziek
20.30 u | prijs 15 (deur 17,-)
VOOrpremière Nederlands Blazers Ensemble (NBE) | Oost 
West Thuis Niet Best #3
Concert door muzikale vluchtelingen o.l.v. NBE
In Oost West Thuis Niet Best speelt en bezingt een bijzondere verzameling 
muzikanten en componisten, (ex-)asielzoekers en vluchtelingen uit alle wind-
streken. Een verhaal van verdriet en hoop op een betere toekomst. Een bijzon-
der project, dat voor het NBE de vanzelfsprekendheid vertolkt van de verbin-
dende rol van muziek tussen mensen, waar ze ook vandaan- of terechtkomen.
Deze derde editie van Oost West Thuis Niet Best is een samenwerking van NBE, 
Stichting de Vrolijkheid, Stichting Toverfluit en Move Forward.
Buurtbewoners met postcodes 1055, 1056, 1057, 1061 en 1063 krijgen gratis toegang tot het con-
cert (maximaal twee tickets per adres). Kaarten zijn op vertoon van adres verkrijgbaar bij de ticket-
balie van Podium Mozaïek.
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WO 22 t/m Z0 26 NOV 
documentaires

Diverse aanvangstijden | diverse prijzen
IDFA op locatie

De beste documentaires op locatie tijdens het 
toonaangevende internationale documentaire festival 

Voor het achtste jaar alweer vertoont Podium Mozaïek tijdens 
het International Documentary Festival Amsterdam een speciale 

selectie documentaires uit het internationale en Nederlandse aanbod 
van dit grootste documentaire festival ter wereld. Onderdeel van de selectie te 
zien in Podium Mozaïek is IDFA's programma Shifting Perspectives, met dit-
maal een focus op de Arabische Wereld. Houd de website vanaf begin novem-
ber in de gaten voor de programmering.

ZA 2 DEC muziek
21.30 u | prijs 15 (deur 17,-)
ClUb mOzaïek liVe #2 KOFFIE & Nana Adjoa 
Een eenmalig concert met afrobeat, triphop en funk
Voor de tweede editie zijn KOFFIE en Nana Adjoa aan elkaar gekoppeld. Deze twee 
eigenzinnige bands delen het podium waar ze zowel hun eigen nummers spelen, 
als een samensmelting van hun muziek, speciaal voor deze avond gecreëerd.
Nana Adjoa heeft een warme en eigenzinnige stem die zij combineert met diepe 
bass grooves, poëtische teksten en electronische sounds. KOFFIE’s muziek laat 
zich ook niet in een hokje plaatsen. Enerzijds geïnspireerd door grootheden als 
Fela Kuti en James Brown en uitgevoerd met de energie van de oude Red Hot 
Chili Peppers: Dat is KOFFIE!
Zoals altijd wordt Club Mozaïek Live feestelijk afgesloten met een DJ-set van 
Wicked Jazz Sounds.

VR 8 DEC muziek
21.00 u | prijs 20 (deur 22,-)
Café istanbUl Zuhal Olcay
Zuhal Olcay is een bekende Turkse actrice en zangeres 
uit Istanbul. Na een opleiding aan het Conservatorium 
van Ankara en een theateropleiding werkte ze tien jaar voor 
theaters in Istanbul, Izmir en Ankara. Tijdens die periode was 
zij onder andere te zien in Empty Cradle, Crazy Dumrul en Othello.
Door haar vertolking van de rol Eva Peron in de musical Evita in 1989 werd Zuhal 
Olcay naast actrice, ook erkend als zangeres. Door het grote succes van Evita 
startte hierna Olcay’s muzikale carrière en werkte ze met Onno Tunc, Mehmet 
Teoman, Vedat Sakman, Selim Atakan, Bulent Ortacgil en Gurol Agirbas. Zuhal 
Olcay won vele prijzen met rollen in Tv-programma’s, theatervoorstellingen en 
films, daarnaast heeft ze zes soloalbums op haar naam staan.

ZA 9 DEC storytelling 
21.00 u | prijs 15 (deur 17,-)
Archell Thompson | De Naakte Antilliaan
Aangrijpend levensverhaal van meesterlijke goede verteller
De Rotterdamse storyteller Archell Thompson vertelt zijn levensverhaal. Een 
taboedoorbrekende solo die je de mond snoert, maar ook aan het lachen brengt.
Je zit op een bankje voor het gerechtsgebouw. Zo dadelijk komt je ex-zwager 
naar buiten, die je vader voor de ogen van de hele familie heeft vermoord. In je 
hand, je pistool: klaar voor actie. Nog enkele minuten en je kan niet meer terug.
Archell Thompson zat op dat bankje. Nu is hij 41 jaar, maar hij heeft zelf het 
gevoel dat hij pas sinds drie jaar leeft. In zijn jeugd wordt hij mishandeld en 
raakt hij op het verkeerde pad. Totdat hij in contact komt met Jandino Aspo-
raat, die hem overhaalt om zijn verhaal te vertellen op het podium: rauw, eer-
lijk en zonder schaamte.

Na afloop een optreden van de Vurige Harten Club: het gezelschap van podi-
umartiesten rondom Babs Gons die performances maken rondom verschillen-
de thema’s. In steeds wisselende samenstellingen, maar altijd vanuit het hart.

Z0 10 DEC muziek
20.30 u | prijs 15 (deur 17,-)
eUrOpalia indOnesia Svara Samsara
Svara Samsara is een percussiegroep van vijf jonge, getalenteerde Indonesische 
musici. De band haalt zijn inspiratie uit het leven en werk van de legendarische 
Indonesische drummer en percussionist Innisisri. De muzikanten verwerken in 

hun muziek verschillende traditionele Indonesische klanken en tradities en 
presenteren die op een eigentijdse manier. Ontdek de nieuwste percussie 

sensatie uit Indonesië. 

MA 11 T/M ZO 17 DEC  theater/muziek/debat/film/kunst
variërende prijzen 
Week van Bloedbroeders

DO 14 T/M ZAT 16 DEC THEATERVOORSTELLING
21.00 u | prijs 15,- (deur 17,-)
Theater RAST - Bloedbroeders
Bloedbroeders is de nieuwe voorstelling van huisgezelschap Theater RAST, 
onder regie van Șaban Ol. Het is een muzikale voorstelling over het universele 
verhaal van twee jongens die pogroms, geweld en oorlog overleven met hun 
vriendschap en onvoorwaardelijke liefde voor elkaar.
Met o.a. acteur en musicalster Ara Halici, maker van de gelijknamige VARA-serie en mede-initiatiefnemer, 
Bastiaan de Haan, Hanneke Last en Jorien Zeevaart | Tekst: Allard Blom | Composities: Jeroen Sleijfer

Ara Halici – initiatiefnemer en acteur
Ara Halici maakte samen met de Turkse journalist Sinan Can de spraakmaken-
de serie ‘Bloedbroeders’ die begin 2015 op de Nederlandse televisie verscheen. 
Tijdens de research voor de documentaireserie Bloedbroeders stuit Halici op het 
verhaal van zijn Armeense oudoom die als kleine jongen in 1915 op miraculeuze 
wijze de gruwelheden overleeft die plaats hebben gevonden in Ottomaanse Rijk.

Șaban Ol – regisseur
Șaban Ol is artistiek leider van Theater RAST en o.a. bekend van zijn voorstel-
lingen Eleni en Roos, Sivas 93 en Bodypeeling. Het zijn enkele voorbeelden 
van zijn RAST-producties waarin controversiële onderwerpen aan bod komen.

MA 11 T/M ZO 17 DEC CONTEXTPROGRAMMA
Rondom en aanvullend op de voorstellingen wordt van maandag 11 tot en met 
zondag 17 december een uitgebreid contextprogramma samengesteld door de 
regisseur van de voorstelling Șaban Ol, met volop gelegenheid tot verdieping, 
gesprek en reflectie. Een week met o.a. muziek van Komitas, fototentoonstel-
ling, film en boekreading, kunst en verschillende nagesprekken met o.a. Șaban 
Ol, Ara Halici, Sinan Can en diverse wetenschappers. Houdt de website in de 
gaten voor het definitieve programma en de kaartverkoop.

WO 20 DEC poëzie/verhalen/muziek/dans
20.00 u | prijs 17,50 (inclusief traditionele lekkernijen)
Stichting Granate | Yalda - De langste nacht
Avondvullende viering van de zonnewende met sprookjesachtige verhalen, 
lyrische gedichten, poëtische films en dans & muziek van ver en dichtbij 
Op woensdagvond 20 december vieren we Yalda - de langste nacht van het jaar 
volgens de Iraanse traditie- met poëzie, verhalen, film, muziek en dans. Yalda 
staat voor de overwinning van het licht op de duisternis door de wedergeboorte 
van de zon. Niet alleen in de landen die tot het oude Perzië behoren, maar ook in 
veel andere culturen verspreid over de vijf continenten wordt deze gebeurtenis 
gevierd en geëerd, ieder met zijn eigen tradities en gewoonten. In de Iraanse 
traditie wordt daarbij met name poëzie gelezen, worden er verhalen verteld en 
worden granaatappel, watermeloen, noten en zoetigheid genuttigd. Yalda is de 
oorsprong van het Kerstfeest, waaruit maar weer eens blijkt dat verschillende 
culturen vaak nauw verbonden zijn met elkaar. De avond staat in het teken 
van saamhorigheid, verbinding en het vieren van het leven.

VR 22 DEC comedy
21.00 u | prijs 15 (deur 17,-)
COmedy Fuad Hassen | HELD
In de nieuwe show van Fuad neemt hij je mee in zijn 
wereld, waarin bijzaken grote betekenis krijgen en 
hoofdzaken er niet meer toe doen. Zijn geduld is 
opgeraakt. Hij besluit zijn eigen weg te volgen, 
weg van de rest.
Na het zien van de show weet u niet meer wat u nou wel 
of niet moet geloven, maar één ding is zeker: het eten van 
een appel brengt u altijd terug naar de avond dat u de show 
van Fuad zag! De pers was lovend over het succesvolle debuut van 
Fuad Hassen. Met zijn charme, relaxte houding en sterke grappen 
steelt Fuad iedere keer weer de harten van het theaterpubliek.

“Publiek is in goede handen bij aimabele verteller Fuad Hassen.” - 
★★★ NRC Handelsblad
“Eigenzinnig debuut van innemende verteller.” -★★★ Theaterkrant

ZA 23 & ZA 31 DEC
22.00 u | prijs € 15,-
ClUb İstanbUl
Club Istanbul - het feest waar iedereen zich in İstanbul waant
Sound, rhythm, food & drinks zoals aan de oevers van Bosporus. Club 
İstanbul is een clubavond waar steeds wisselende artiesten van Nederlandse 
bodem de dienst uitmaken.   
Deze clubavond is een coproductie met Köksal Pezuk (Beyoğlu Nights). De clubavond is onderdeel 
van de Club-Istanbul reeks: zes avonden met verschillende thema’s met een concert van een bijzon-
dere band, een fijne ambiance in de foyer en een dj na afloop.
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ZO 10 SEP jeugdtheater
14.00 & 16.00 u | 6,- (kind) 7,50 (volwassene)
TF Jong Theater Sonnevanck | Kereltje (4+)          
Over slim zijn als je niet groot bent, optimisme en vertrouwen op absurde 
kansen.
Kereltje is op weg naar het paleis, een weg vol gevaren. In het paleis woont de 
prinses die vergeten is hoe ze moet lachen. Iedereen probeert haar op te vro-
lijken, maar het lukt niemand. Zal het Kereltje wel lukken? Geïnspireerd door 
verhalen over de sprookjesheld Keloglan schreef Celil Toksöz een nieuw stuk 
voor alle kinderen van Nederland. 
Kereltje is de keuze van Podium Mozaïek voor het Theater Festival Jong (TFJong). 
Concept en regie: Celil Toksöz | Spel: Brechtje Kat en Jonata Taal | Muziek: Pascal van Hulst

WORKSHOPS 
ACTIEF Zelf theater spelen en je eigen verhaal verzinnen.
MET  maken we de prinses aan het lachen met onze zelfgemaakte 
grimas!

VR 6, 13 EN 20 OKT peuterconcertjes
9.30 u en 10.30 | 15,- (10,- stadspas) voor een serie van drie ochtenden (3 concerten) 
Oorkaan | PomPomPom | Percussie met Moussé Dramé  
(1,5 - 3 jaar) Muziek voor de allerkleinsten
De succesvolle serie PomPomPom gaat dit seizoen weer van start. PomPomPom 
zijn meedoe-concertjes voor kinderen van 1,5 tot 3 jaar, samen met hun papa’s, 
mama’s, ooms, tantes, oppas, oma’s of opa’s. Zes bijzondere topmusici spelen 
voor en met de kinderen. Luister, zing, kijk, dans en ook de instrumenten 
aanraken mag! Deze keer percussie met Moussé Dramé.

PomPomPomseries bestaan uit drie concertjes waarbij elk concert voortborduurt 
op het voorgaande. Elke serie wordt begeleid door een andere muzikant uit de 
klassieke muziek, de jazz- of wereldmuziek.

VR 13 OKT theater
19.30 u | 8,- (kind) 10,- (volwassene)

lanter & fanter Toneelmakerij 
& George en Eran Producties | 

Woestijnjasmijntjes (10+)
Een modern sprookje over moed en onschuld. 

Jacob en zijn jonge dochter Nour zijn op zoek naar 
een veilige plek om voorgoed te blijven. Met prachtige 

verhalen tovert Jacob deze gevaarlijk reis om tot een bij-
zonder avontuur en de grillige werkelijkheid tot een sprookje, 

waar Nour de prinses in is. Douaneagenten veranderen in waak-
honden en migratieambtenaren in ijskoningen, medereizigers in 

muurbloemen. Hij zet alles op alles om deze grauwe reis in te kleuren. 
Woestijnjasmijntjes is een poëtische voorstelling en een fantasievol, kleurrijk 
sprookje van een vader die de wereld overgaat op zoek naar een beter leven.
Regie: Eran Ben-Michaël | Tekst: George Elias Tobal | Spel: Denise Aznam, Peter van Heeringen, Jonata Taal

Mag je fantasie gebruiken om de werkelijkheid mooier maken? Praat na met 
de makers.

ZO 22 OKT muziektheater
14.00 u | 6,- (kind) 7,50 (volwassene)
lanter & fanter Oorkaan | Kwartetten met Beethoven (6+) 
Komen alle muzikale kleuren uiteindelijk bij elkaar?
Vier musici spelen met elkaar een kwartetspel. Zij nemen je mee op een muzikale 
reis met verschillende sferen en kleuren. Het geniale muziekstuk van Beethoven 
wordt, net als de kaarten in het kaartspel, steeds opnieuw geschud.
In Kwartetten met Beethoven breekt het Dudok Kwartet het beroemde 
Strijkkwartet opus 132 van Beethoven open voor jonge oren. Een theatraal 
concert voor kinderen vanaf 6 jaar vol fantasievolle beelden, magie, humor en 
verwondering met de mooiste muziek van Beethoven.

Choreografie en regie: Rosabel Huguet | Spel: Judith van Driel, Marleen Wester, Marie-
Louise de Jong, David Faber 

WORKSHOPS 
ACTIEF Zelf theater spelen, dansen, zingen of je eigen 

verhaal verzinnen, elke keer iets anders, altijd nav de 
voorstelling.

MET  knutselen we onze eigen viool!

ZO 5 NOV theater
14.00 u | 6,- (kind) 7,50 (volwassene)
lanter & fanter Anne Maike Mertens | Superoma (6+) 
Een gebreide ode aan alle oma’s
Lola’s oma is altijd moe, vergeetachtig en langzaam. Lola houdt van 
actie en leuke dingen doen en is daarom niet graag bij haar oma. Er gaan 
Lola steeds meer dingen opvallen. Waarom is oma’s haar soms zo ontploft en 
waarom zit ze zo vaak aan de dikke grijze haar op haar kin? En wat is die kamer 
in huis eigenlijk, waarop staat Verboden voor kleinkinderen? Als er boeven door 
de straat rennen, kan oma niet meer doen alsof. Ze pakt vliegensvlug haar 
Superomacape en trekt ten strijde. Dan ziet Lola haar ware oma, de langzaamste 
maar sterkste superheld ter wereld; haar levenservaring is haar superkracht.
Concept & idee: Anne Maike Mertens, Malou de Roy van Zuydewijn, Bibi Trompetter | Regie: Anne 
Maike Mertens | Spel: Lottie de Bruijn, Tine Cartuyvels

WORKSHOPS
ACTIEF Zelf theater spelen, dansen, zingen of je eigen verhaal verzinnen, elke 
keer iets anders, altijd nav de voorstelling.
MET  leren breien zonder pennen, dat kan jij ook! 

DI 7, 14 EN 21 NOV peuterconcertjes
9.30 u en 10.30 | 15,- (10,- stadspas) voor een serie van drie ochtenden (3 concerten) 
Oorkaan | PomPomPom | Viool met Maria-Paula Majoor 
(1,5 - 3 jaar) Muziek voor de allerkleinsten
De succesvolle serie PomPomPom gaat dit seizoen weer van start. PomPomPom 
zijn meedoe-concertjes voor kinderen van 1,5 tot 3 jaar, samen met hun papa’s, 
mama’s, ooms, tantes, oppas, oma’s of opa’s. Zes bijzondere topmusici spelen 
voor en met de kinderen. Luister, zing, kijk, dans en ook de instrumenten 
aanraken mag! Deze keer viool met Maria Paula Majoor (Matangi Kwartet).

PomPomPomseries bestaan uit drie concertjes waarbij elk concert voortborduurt 
op het voorgaande. Elke serie wordt begeleid door een andere muzikant uit de 
klassieke muziek, de jazz- of wereldmuziek.

VR 1, 8 EN 15 DEC peuterconcertjes
9.30 u en 10.30 | 15,- (10,- stadspas) voor een serie van drie ochtenden (3 concerten) 
Oorkaan | PomPomPom| Zang met Juliëtte van Dijk   
(1,5 - 3 jaar) Muziek voor de allerkleinsten
De succesvolle serie PomPomPom gaat dit seizoen weer van start. PomPomPom 
zijn meedoe-concertjes voor kinderen van 1,5 tot 3 jaar, samen met hun papa’s, 
mama’s, ooms, tantes, oppas, oma’s of opa’s. Zes bijzondere topmusici spelen 
voor en met de kinderen. Luister, zing, kijk, dans en ook de instrumenten 
aanraken mag! Deze keer zang met Juliëtte van Dijk (singer-songwriter).

PomPomPomseries bestaan uit drie concertjes waarbij elk concert voortborduurt 
op het voorgaande. Elke serie wordt begeleid door een andere muzikant uit de 
klassieke muziek, de jazz- of wereldmuziek.
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lanter & fanter  september oktober november december 2017

Ken je Lanter en Fanter al? De stoere shuismuizen van Podium Mozaïek? Lanter is dol op 
knutselen en Fanter kan gewoon niet stilzitten als hij muziek hoort. Maar het meest van 

alles houden ze van theater: muziektheater, danstheater, sprookjestheater, circustheater, het 
maakt niet uit. En daarom zijn Lanter en Fanter op zondagen altijd aanwezig in Podium Mozaïek. 

Want op Lanter & Fanter dagen kunnen kleine en grote kinderen met hun mama’s en papa’s, opa’s 
en oma’s, ooms, tantes en vriendjes en vriendinnetjes genieten van een theatervoorstelling en daarna 

meedoen met superleuke workshops: knutselen, dansen, tekenen, trommelen, boetseren, theater spelen 
of fotograferen; de voorstellingen geven veel inspiratie, dus is er altijd van alles te beleven op Lanter & 

Fanter dagen in Podium Mozaïek! 

Doe je mee?

lanter&fanter



Ons café-restaurant is een goede plek om af te spreken. 
In ons door verschillende kunstenaars ingerichte café-
restaurant en op het gezellige, zonnige terras kunt u te-
recht voor koffie, borrel, lunch, diner en zelfs ontbijt. Onze 
chef-kok Khalid Maârouf bestiert de keuken van Podium 
Mozaïek en verrast iedereen telkens weer met bijzondere 
smaakcombinaties en wereldse gerechten. 

“De essentie van koken is voor mij de gast een onvergete-
lijke ervaring te bezorgen met kwalitatief goede gerechten. 
Door mijn gevarieerde werkervaring en mijn Marokkaanse 
achtergrond met als basis de Frans/mediterrane keuken geef 
ik mijn eigen stijl aan de gerechten. Koken is mijn absolute 
passie, waarbij verse ingrediënten centraal staan.”

Khalid werkt het liefst met seizoensproducten en daarom 
wisselt onze kaart regelmatig. Komt u naar een voorstel-
ling? Dan kunt u ook kiezen voor het theatermenu: Een 
geselecteerd tweegangen keuzemenu waarmee u gega-
randeerd de voorstelling haalt.
Het café-restaurant is dagelijks geopend van 10.00 tot 23.00 
uur en op donderdag, vrijdag en zaterdag tot 24.00 uur.

DINER CULTUREL
Bij sommige voorstellingen kunt u vooraf deelnemen aan een Diner Culturel: 
in een aparte ruimte wordt tijdens een driegangendiner, verzorgd door onze 
chef, een inleiding op de voorstelling gegeven of kunt u kennismaken 
met de artiesten. 

TURKS ONTBIJT
Men komt er voor van heinde en verre: ons veelgeprezen Turkse ontbijt! Elke 
zaterdag en zondag kunt u tussen 10.00 en 15.00 traditioneel Turks ontbijten 
met menemen, olijven, diverse tapenades, een eitje, verschillende zoete gerech-
ten, sucuk en natuurlijk onbeperkt Turkse thee. Reserveer tijdig een tafel als u 
met een gezelschap komt ontbijten. Wilt u een keertje op een doordeweekse dag 
Turks ontbijten? Dat kan! Vanaf 20 personen verzorgen wij graag een ontbijt.

PODIUM MOZAÏEK PØPQUIZ 
Elke eerste woensdag van de maand vergen quizmasters Abe en Daan het 
uiterste van de deelnemers aan de MOZAÏEK PØPQUIZ met hun eigenzinnige 
kennisvragen en muziekfragmenten. Een gegarandeerde “Oh-ja-avond”! 
Inmiddels een drukbezochte quiz die z’n reputatie heeft gevestigd. Houdt onze 
website en Facebookpagina nauwgezet in de gaten voor de laatste updates en 
schrijf je in via pubquiz@podiummozaiek.nl. 

SALSA
1 keer per maand op een zondagavond, kunt u komen Salsadansen in onze 
foyer. De mannen van Sabor de Cuba zorgen tijdens Fiesta Havana ¡Ke Bola! 
voor de lekkerste muziek en de beste moves. Beginner of gevorderd, iedereen is 
welkom. Voor beginners is er gelegenheid om de basis van tevoren te oefenen. 
Op maandag zijn er de reguliere lessen van Sabor de Cuba in onze studio. Meer 
informatie: info@sabordecuba.nl

VERHUUR EN CATERING
Voor verjaardagen, feestjes en borrels zijn er verschillende mogelijkheden, 
van een aangeklede borrel in de foyer, een lopend buffet of feest met DJ in een 
afgesloten ruimte tot een exclusief diner met culturele programmering in de 
theaterzaal en alles wat daar tussenin zit. 
Onze locatie is ook zeer geschikt voor bedrijfsborrels, vergaderingen en events. 
Neem gerust contact op met ons via tc@podiummozaiek.nl, wij denken graag 
met u mee over de mogelijkheden.

Eten en drinken in Podium Mozaïek

Reserveren voor het café-restaurant kan online 
op www.podiummozaiek.nl /theatercafe of 

telefonisch via 020-5800383. 
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Organiseert u zelf een evenement en bent u op zoek naar een inspirerende plek? Podium Mozaïek is een prachtige, goed 
bereikbare, locatie die geschikt is voor velerlei evenementen. U bepaalt het programma en wij zorgen voor professionele 
technische en praktische ondersteuning en passende hapjes en drankjes. Onze medewerkers denken bovendien graag met 
u mee hoe we uw evenement net wat extra’s kunnen bieden.

De ruimtes van Podium Mozaïek hebben een uniek karakter en ontspannen sfeer. Onze monumentale theaterzaal en 
professionele studio zijn uiterst flexibel in te richten en daarom te gebruiken voor verschillende doeleinden. In het cafe 
restaurant of de foyer met design interieur kunnen uw gasten terecht voor perfect verzorgde catering. Uiteraard is catering 
in de zaal ook mogelijk.
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Uw eigen evenement  in Podium Mozaïek
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LESSEN EN TRAININGEN
Wanneer u een rustige ruimte zoekt om college te geven, dan biedt 
de theaterzaal uitkomst. Bij een college is in de zaal plaats voor 
maximaal 350 bezoekers verdeeld over de drie tribunes van de zaal 
en extra stoelen op de vloer. 

Wilt u als vakdocent, of met uw vereniging of club een goed bereik-
bare locatie om in een ongedwongen sfeer lessen of repetities aan 
te bieden? Dan is de studio van Podium Mozaïek ideaal. 

DIALOOG EN DEBAT
Onze prachtige theaterzaal is een inspirerende ruimte voor het hou-
den van een debat, bedrijfspresentatie of netwerkbijeenkomst. In 
Lagerhuisopstelling kunnen tot 350 bezoekers plaatsnemen. U kunt 
uw bezoekers ontvangen in de foyer waar tevens een inschrijfba-
lie aanwezig is. Vergaderen kan in de theaterzaal met een groep 
tot 40 personen.

De studio is een lichte ruimte waar u rustig kunt vergaderen met 
maximaal 28 personen. De studio biedt tijdens een debat plek 
aan 60 bezoekers. 

  Voor vergaderingen van gezelschappen tot 10 personen heeft Podi-
um Mozaïek een kleine vergaderzaal beschikbaar.

Al onze ruimtes zijn voorzien van een professionele licht- en geluids-
installatie, en we kunnen het geheel mooi uitlichten voor u. Onze 
technici zullen het licht en geluid voor u bedienen en u helpen met 
de diverse technische zaken.

De volgende bedrijven en organisaties maakten 
reeds gebruik van de accommodatie van Podium 
Mozaïek:
NTR: TV opnames • De Wereld Draait Door: DWDD University • 
Solid Ground: repetities hiphopschool • Sabor de Cuba: salsales-
sen • Vluchtelingenwerk: vrijwilligersbijeenkomsten • ISH: dans-
voorstelling • Cinekid: congres • Stadsdeel West: diverse verga-
deringen en debatten • Bureau Sigra: Conferentie • ING: bedrijfs-
presentaties • Cition: personeelsbijeenkomsten

Heeft u interesse om een ruimte in Podium Mozaïek te 
huren? Neemt u dan contact met ons op via 020-5800388 
of zaalverhuur@podiummozaiek.nl. Wij praten graag 
verder met u over de mogelijkheden.
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PRESENTATIE KUNST EN CULTUUR
Onze theaterzaal is geschikt voor voorstellingen, presentaties of 
optredens. De zaal biedt vanuit 300 tot 350 ruime zitplaatsen 
goed zicht op de centraal gelegen vlakke vloer en is voorzien van 
een professionele licht- en geluidsinstallatie. Onze ervaren technici 
ondersteunen u bij de opbouw van uw voorstelling en de bediening 
van het licht en/of geluid. Ook voor de opnames van een televisie 
programma met publiek is onze theaterzaal een mooie locatie. Er 
zijn voldoende technische faciliteiten aanwezig om een programma 
in de lucht te brengen, waaronder supersnelle glasvezelverbinding 
en een schone telefoonlijn.

De foyer van Podium Mozaïek is een sfeervolle ruimte die beschikt 
over een volledige bar waar u en uw gasten terecht kunnen voor 
een hapje en een drankje, of een volledige maaltijd. 

Wilt u een optreden of intieme voorstelling verzorgen voor maxi-
maal 50 bezoekers, dan is dit mogelijk in onze studio. Hier kunnen 
lichten ingehangen worden en is een geluidsinstallatie aanwezig. 
Ook kunnen onze technici u ondersteunen bij uw voorstelling. 

ONTWIKKELING VAN KUNST EN CULTUUR
Voor repetities of het monteren van uw voorstelling leent onze 
theaterzaal zich uitstekend. Onze technici kunnen u ondersteunen 
bij de opbouw van uw voorstelling, het opstellen van een licht- of 
geluidsplan en de bediening van het licht en/of geluid. 

De studio van Podium Mozaïek is zeer geschikt voor repetities van 
voorstellingen of een eerste try-out in besloten kring. De lichte stu-
dio is 8 bij 12 meter en heeft een houten vloer. Indien gewenst kan 
er in de studio een balletvloer worden neergelegd. Eén zijde van de 
studio heeft een spiegelwand, die ook te verbergen is door gordijnen. 

FEESTJES EN BORRELS
Een bijzondere gelegenheid vraagt om een bijzondere ruimte! 
In de fonkelnieuwe foyer van ons theatercafé kan geborreld wor-
den door groepen t/m 200 personen. 

Geeft u een borrel voor een kleinere groep (tot 60 personen) en wilt 
u iets meer privacy, dan is de studio een intieme ruimte hiervoor. 
Bij mooi weer kan ook de buitenruimte betrokken worden voor een 
sfeervolle borrel of een heerlijke barbecue. 

Wilt u een feestje geven in onze spiksplinternieuwe, verbouwde 
foyer? Ook dat kan! We richten dan een speciale viplounge in met DJ 
booth, sfeervolle verlichting en uiteraard uw naam goed zichtbaar.
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DINER CULTUREL
Tijdens het gezamenlijke Diner Culturel schuift een 
speciale gast aan die tijdens het eten meer vertelt 
over de achtergronden van de voorstelling. Regelma-
tig schuift de artiest of maker zelf aan. Het diner is 
een leuke manier om meer te weten te komen over 
bijvoorbeeld het maakproces, de inspiratiebronnen 
van de makers, verschillende tradities en gebruiken, 
muziekstijlen of persoonlijke verhalen. Ook biedt 
het gelegenheid in gesprek te gaan over de voorstel-
ling. Reserveren voor een Diner Culturel is gewenst 
en kan tot uiterlijk twee dagen voor de voorstelling. 

DE VURIGE HARTEN CLUB
Sinds vorig seizoen duikt de Vurige Harten Club 
regelmatig op rondom voorstellingen met haar on 
point spoken word performances. De Vurige Har-
ten Club is een gezelschap van podiumartiesten 
die performances maken rondom verschillende the-
ma’s. In steeds wisselende samenstellingen, maar 
altijd van en vanuit het hart. Op initiatief van, en 
met Babs Gons. 
ZA 23 SEPT na afloop van de voorstelling DAD 
van Nasrdin Dchar
ZA 9 DEC na afloop van de voorstelling De Naakte 
Antilliaan van Archell Thompson
ZA 20 JAN na afloop van de voorstelling De Man 
is Lam van Lucas de Man, Ahmet Polat en Rashif 
El Kaoui
ZA 3 MRT na afloop van de voorstelling Panora-
ma van Giuilo D'Anna
ZA 24 MEI na afloop van de voorstelling Feiled 
van Gianni Grot

NAGESPREKKEN & INLEIDINGEN
Na afloop van een aantal theater- en dansvoor-
stellingen wordt een nagesprek georganiseerd. De 
gesprekken vinden aansluitend op de voorstelling 
plaats in de theaterzaal en worden gehost door een 
gespreksleider. Soms is er een thematische inleiding 
die extra context beidt bij een voorstelling. 

LANTER&FANTER WORKSHOPS
Bij alle kindervoorstellingen op zondag kunnen de 
kinderen na afloop meedoen met een actieve work-
shop die aansluit bij de voorstelling. Zo gaan we 
hiphop dansen, drummen, filosoferen en toneel-
spelen. Ook kunnen de kinderen onder begelei-
ding van Nomvolvankleur in de foyer creatief aan 
de slag met een van de thema’s uit de voorstelling. 
Bij voorstellingen voor 3 jaar en jonger, maken we 
een keuze uit een van de twee workshops om de 
tijd wat in te korten.

WORKSHOPS OP AANVRAAG
Bij verschillende voorstellingen bieden we work-
shops op maat aan voor bedrijven, onderwijsinstel-
lingen, verenigingen en groepen. De workshops zijn 
op instapniveau en duren 1½ uur. De workshops 
worden voorafgaand aan de voorstelling gegeven 
in Podium Mozaïek, of eerder die week op locatie. 
Een aangename manier om een teamuitje of andere 
ontmoeting een verrassende en actieve invulling te 
geven. Meer weten? Neem dan contact op met ons 
via natalie@podiummozaiek.nl.

CULTUUREDUCATIE VOOR PO EN VO
LEERLINGEN
Podium Mozaïek biedt een speciaal programma 
voor scholieren in zowel het primair als het voort-
gezet onderwijs. Scholieren bezoeken een voorstel-
ling, en na afloop van - of ter voorbereiding op - de 
voorstelling verzorgen kunstenaars een workshop 
waarin de leerlingen werken met het thema van de 
voorstelling of zelf actief aan de slag gaan met een 
kunstdiscipline.
Het aanbod voor primair onderwijs sluit nauw aan 
bij basisscholen in Amsterdam West. De culturele 
achtergrond en de woonomgeving van de jongeren 
zijn belangrijke uitgangspunten bij de voorstellin-
gen binnen dit programma. 
Neem gerust contact met ons op om de mogelijkhe-
den voor een passend cultuureducatieprogramma 
te verkennen door een mail te sturen naar
cultuureducatie@podiummozaiek.nl.

Nevenprogrammering en educatie
Een voorstelling bij Podium Mozaïek staat nooit op zichzelf. Rondom het hoofdprogramma is er volop gelegenheid tot verdieping, 
ontmoeting met makers en andere bezoekers en tot zelf actief meedoen. Zo kunt u voorafgaand aan een voorstelling deelnemen 
aan een Diner Culturel, waarbij een bijzondere gast aanschuift om meer te vertellen over de achtergrond van de voorstelling en 
zijn er nagesprekken en thematische inleidingen. Maar ook muzikale intro’s, voorprogramma’s en films omlijsten de voorstellin-
gen. In ons café-restaurant staat aanstormend talent op het podium, kunt u meedoen met de PØPquiz of zelf salsa dansen. Bij de 
kindervoorstellingen op zondag zijn ook altijd gratis workshops waar de kinderen aan mee kunnen doen. Het gehele jaar wordt er 
nevenprogramma rondom de voorstellingen en in het café toegevoegd, zeker als de actualiteit daarom vraagt. Houd daarom onze 
website goed in de gaten voor de laatste updates.
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KAARTVERKOOP  Pin Only
Kaarten bestellen kan via podiummozaiek.nl of aan 
de bar van het café-restaurant (dagelijks tussen 11.00 
uur en 21.00 uur). Let op! U kunt aan onze kassa’s 
alleen maar met pin betalen en niet met contant geld. 
Indien u bestelt via de website, kunt u uw kaarten 
(e-tickets) thuis uitprinten, of uw entreebewijs mee-
nemen op uw smartphone. 

VOORVERKOOP
In de voorverkoop koopt u kaarten tegen een gere-
duceerd tarief. 

KAARTEN RESERVEREN
Kaarten reserveren kan alléén telefonisch via 020-
5800381 (van maandag t/m vrijdag tussen 13.00 uur 
en 17.00 uur). Uw reservering wordt vijf dagen voor 
u vastgehouden. In die tijd heeft u de gelegenheid 
de betaling te doen in het café-restaurant of middels 
een automatische incasso. Indien u hier geen
gebruik van maakt, komt uw reservering te vervallen. 
Kaarten die gereserveerd zijn binnen vijf dagen voor 
een voorstelling, worden weer vrijgegeven voor de 
losse verkoop indien deze niet uiterlijk één uur voor 
aanvang van de voorstelling zijn opgehaald. Bij
voorstellingen die bijna uitverkocht zijn kunt u in
de week voorafgaand aan de voorstelling niet meer 
reserveren. U kunt natuurlijk wel nog kaarten kopen 
in het café-restaurant of online.

MOZAÏEK PAS
Komt u graag in Podium Mozaïek en bezoekt u regel-
matig een voorstelling? Dan is de Mozaïek Pas iets 
voor u: Met de Mozaïek Pas betalen u en uw intro-
ducee het gehele jaar slechts 10 euro per persoon per 
voorstelling en ontvangt u 10% korting op de reke-
ning in het café-restaurant. De pas kost 12,50 euro 
en is na aankoop een jaar geldig. De pas is te koop 
aan onze ticketbalie vooraf aan voorstellingen en in 
het café-restaurant.

KORTING EN ACTIES
Podium Mozaïek geeft, tenzij anders is aangege-
ven, € 2,- korting aan houders van een Stadspas en 
bezoekers boven de 65. Studenten en houders van 
een CJP/Cultuurkaart krijgen € 5,- korting. 
Gedurende het seizoen kunnen er diverse (kortings)
acties gelden voor voorstellingen. Deze acties en 
kortingen gelden alleen tijdens de actieperiode en 
kunnen niet verstrekt worden op reeds gekochte 
kaarten. Kijk op de site voor lopende acties.

KORTINGSPAS TONEN
Bij de kaartcontrole kan naar uw Kortingspas 
gevraagd worden. Kunt u geen geldige pas tonen, 
dan dient u uw kaartje aan de kassa om te ruilen 
tegen bijbetaling tot de volledige prijs.

ARRANGEMENTEN
In ons café-restaurant staat het theatermenu op de 
kaart: een wisselend menu samengesteld uit sei-
zoensproducten. U kunt hiervoor reserveren als u 
ten minste 1½ uur voor aanvang van de voorstelling 
aan tafel gaat. Vermeld s.v.p. bij uw reservering dat 
u naar de voorstelling gaat. 
Voor kinderen staat het speciale Lanter&Fanter menu 
op de kaart en ook voor kinderpartijtjes voor of na
een voorstelling kunt u bij ons terecht; wij verzorgen 
in overleg een programma. 
Bij sommige voorstellingen kunt u vooraf deelnemen 
aan het Diner Culturel: een driegangendiner waarbij 
een speciale gast aanschuift die tijdens het eten meer 
vertelt over de achtergronden van de voorstelling. Het 
aantal plaatsen hiervoor is beperkt. Reserveren voor 
het Diner Culturel kan tot twee dagen voorafgaand 
aan de voorstelling. Het diner kan alleen doorgaan
bij voldoende aanmeldingen. Betaling dient vooraf
te geschieden.

VERHINDERD OF TE LAAT... 
Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u zonder enig 
bezwaar iemand anders de voorstelling laten bezoe-
ken. Reeds gekochte kaarten kunnen niet worden 
teruggenomen. Te laat komen is erg storend voor 
de artiest(en) en andere bezoekers. Daarom kunt u 
na aanvang niet meer in de zaal worden toegelaten.

ROLSTOELTOEGANKELIJK
Podium Mozaïek is toegankelijk voor rolstoelge-
bruikers. Wanneer u bij het reserveren doorgeeft 
dat u speciale wensen hebt betreffende een plaats, 
kunnen wij de meest geschikte stoel(en) voor u 
reserveren. Aan de achterzijde van het pand is één 
invalidenparkeerplaats. 

GELUIDSVERSTERKING 
Onze theaterzaal beschikt over een systeem van 
infrarood geluidsversterking. Slechthorende thea-
terliefhebbers, met of zonder gehoorapparaat, kun-
nen van dit systeem gebruik maken.

BEZOEKERSVOORWAARDEN
De Algemene Bezoekersvoorwaarden van de VSCD 
zijn van toepassing; een exemplaar is in te zien bij 
de bar van het Café-restaurant.

FOTOGRAFEREN EN MOBIELE TELEFOONS 
Het is niet toegestaan om foto-, film-, video- of ge-
luidsopnames te maken. Wij verzoeken u dringend 
om uw mobiele telefoon in de zaal uit te zetten.

BEREIKBAARHEID
Podium Mozaïek ligt op enkele minuten van de 
ringweg en het centrum van Amsterdam. De 
parkeergarages Q-Park Bos en Lommer aan de 
Leeuwendalersweg 23B, en ParkBee Westerpark aan 
de Haarlemmerweg 504, zijn beide op 10 minuten 
loopafstand (zie www.q-park.nl of www.parkbee.nl)
Vanaf NS Station Sloterdijk is Podium Mozaïek bin-
nen enkele minuten te bereiken met en tram 12 en 
bus 21. Ook tram 14, bus 82 en nachtbus 352 stop-
pen voor de deur.



Draag een eigen steentje bij
In het nieuwe design interieur van het café-restaurant-restaurant 
staat de artistieke kern centraal: de Iznik keramieke tegelmozaïek 
vormgegeven door Kiki van Eijk.
Laat uw naam vereeuwigen in dit kunstwerk en draag zo een 
steentje bij! De Iznik keramieke muur bestaat namelijk uit hon-
derden tegeltjes die ieder een liefdevolle adoptie ouder zoeken.
Wilt u een Iznik tegeltje onder uw hoede nemen? Steun Podium 
Mozaïek eenmalig met 100,- euro of meer, en kies ‘uw’ tegel in de 
Iznik keramiek wand. Uw tegeltje zal in een geschaalde afbeel-
ding van het werk uw naam krijgen. Zo bouwen we samen een 
kunstwerk van ons allemaal.

KIKI VAN EIJK OVER DE KEUZE VOOR IZNIK KERAMIEK:
“Het inspirerende van mozaïek vind ik dat allerlei verschillende stukjes, groot en 
klein, grillig of recht, kleur of geen kleur, samen een geheel worden. Een belang-
rijk aspect is ook dat het handgemaakt is, je ziet de hand van de maker erin.”

OVER HET ONTWERP:
“Een traditioneel mozaïek is vaak gelegd volgens een strikt patroon of een rea-
listische voorstelling, vaak ook binnen de stijl van een bepaalde religie ont-
worpen. Ik vind het belangrijk, zeker met het oog op de toekomst, om dit los 
te laten en een vrijer beeld te creëren. Een beeld dat ieder mens, wel of niet 
religieus, een vrij gevoel geeft.”

Adopteren van een tegel door een mailtje te sturen aan Zafer Yurdakul via 
zafer@podiummozaiek.nl.

Of word vriend!
Podium Mozaïek kan niet zonder de steun van geestverwanten 
die net als wij geloven dat culturele beleving en uitwisseling een 
verrijking is van ieders leven. Met hen gaan we graag een duur-
zame vriendschap aan! 
Voor onze vrienden verzorgen wij diverse extra’s, zoals uw naam 
op een theaterstoel, interessante aanbiedingen tussendoor en een 
Mozaïek pas. Eenmaal per jaar nodigen wij u uit om feestelijk de 
vriendschapsband met Podium Mozaïek en andere Vrienden te 
vieren en te versterken. 

Er zijn diverse mogelijkheden om Vriend te worden; Als Vriend van Podium 
Mozaïek steunt u ons vanaf € 50,- per jaar. 

Op onze website vindt u uitgebreide informatie over de verschillende moge-
lijkheden om vriend te worden. 

Heeft uw bedrijf interesse om Podium Mozaïek te steunen? Maak dan een 
afspraak met ons via zafer@podiummmozaïek.nl. We praten graag verder 
over de diverse mogelijkheden. 

Steun Podium Mozaïek

wearepublic.nl
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Sluit je aan!

Onbeperkt

toegang tot de

beste cultuur

voor € 15 per
maand

Cultuuroptimisten

Podium Mozaïek is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor u mogelijk belastingvoordeel kunt genieten over een donatie aan Podium Mozaïek.
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vooruitblik programma 2018

WO 17 JAN voorpremière Nederlands Blazers Ensemble (NBE) en Duda Paiva | The Fairy Queen concert

VR 19 JAN Solid Ground Movement | FIX IT  dans 

ZA 20 JAN Het Zuidelijk Toneel ism Lucas de man | De Man is lam theater

VR 26 & ZA 27 JAN Raymi Sambo | F*CK the Police theater

DO 1 FEB T/M ZA 10 FEB nieUwe makers festiVal  RRReuring  theater, theater en nog eens theater

VR 16 FEB dernière DEGASTEN | We the People fysiek theater

ZA 17 FEB Café istanbUl TBA muziek / hapjes / dj

VR 23 FEB ClUb mOzaiek liVe  Steffen Morrison & BRUUT! concert / dj

ZA 24 FEB Café marrakesh TBA muziek / hapjes / dj

VR 2 MRT George & Eran Producties | George en Eran lossen Wereldvrede op | De Finale muziektheater

ZA 3 MRT Giulio D’Anna | Panorama dans

WO 7 MRT COmedy  Roue Verveer | Heppie de Peppie cabaret / stand up

DO 8 MRT De Jonge Republiek | Imagine The Silence theater

ZA 10 MRT reART | passie, liefde en opstand | Nâzım Hikmet concert theatraal concert 

DO 5 APR ID Theatre Company | ID de voorsteling concert

WO 11 APR voorpremière Nederlands Blazers Ensemble (NBE) | Gestreken en Geblazen concert

ZA 21 APR Alida Dors | Speak Up! dans

ZA 5 MEI SOS EARTH-99% weerbaar | TG Space theater

DO 17 MEI Toneelmakerij & Danstheater Aya | I Call my Brothers theater / dans

ZA 19 MEI COmedy Rayen Panday | Fenomeen cabaret

DO 24 MEI Gianni Grot | Feiled dans

VR 25 MEI ClUb mOzaiek liVe Wicked Jazz Sounds editie concert / dj      

Lanter & Fanter 2018
WO 3 JAN Dorothy Blokland | Anansi en de Nieuwe Wereld (3+) verteltheater

ZO 4 FEB Soulshine Connection | Mijn Vriend en ik! (7+)  theater

WO 28 FEB Stichting Rose | Mootje (5+) theater

ZO 18 MRT Matinee Danse Drame (alle leeftijden)  dans/muziek/workshops/lifestyle

ZA 31 MRT Toneelmakerij | Eet je bord leeg (4+) theater

ZO 8 APR Alle hoeken van de kamermuziek | Kras (2-5) muziektheater

ZO 22 APR Het Kleine Theater | Sneeuwwitje (3+)  theater

DO 7 SEP Opening expOsitie Goran Turnšek | Second Stage beeldende kunst

ZO 17 SEP Uit de bUUrt Best of the West talentenjacht

DI 19 première & WO 20 SEP Dilan Yurdakul | Carmen muziektheater

DO 21 SEP internatiOnale dag Van de Vrede  Sahand Sahebdivani, Raphael Rodan e.a. | My Father held a Gun  theater en context/programma

VR 22 & ZA 23 SEP Nasrdin Dchar | DAD theater

VR 29 SEP ClUb mOzaiek liVe De Nachtdienst & The Ish concert/dj ism wicked jazz sounds

ZA 30 SEP Het Zuidelijk Toneel en Eva Line de Boer | Zeventien theater

WO 4 OKT voorpremière Nederlands Blazers Ensemble (NBE) | Georgië concert

ZA 7 première & ZO 8 OKT Theater RAST | Verhaal Halen theater

DI 10 & WO 11 première OKT Marmoucha | Enkele reis muziektheater 

ZA 14 OKT Café Marrakesh Abderrahim Souiri en Ahwach Affous Roffous concert/hapjes/dj ism marmoucha

VR 20 OKT première Amsterdams Andalusisch Orkest | Leo Africanus muziektheater

ZA 21 OKT ClUb İstanbUl Koksal Pezuk Live Band en DJ’s Hakan-C & G-Mode club/dj 

VR 27 première & ZA 28 OKT DEGASTEN | We the People theater

DO 3 NOV voorpremière Nederlands Blazers Ensemble (NBE) | Oost West Thuis Niet Best #3 concert

DO 9 NOV Opening expOsitie  De Vrolijkheid | Tijd voor Tapijten beeldende kunst

VR 3 T/M ZO 5 NOV  International Storytelling Festival storytelling

DO 9 T/M ZA 11 NOV Dancing on the Edge dans

VR 17 NOV World Opera Lab | Het Offer muziektheater

ZA 18 NOV Café istanbUl Moğollar | 50 jaar jubileumconcert concert/hapjes/dj

WO 22 T/M ZO 26 NOV IDFA op locatie documentaires

ZA 2 DEC ClUb mOzaiek liVe Nana Adjoa & KOFFIE concert/dj ism wicked jazz sounds

VR 8 DEC Café istanbUl Zuhal Olcay concert/hapjes/dj

ZA 9 DEC Archell Thompson | De Naakte Antilliaan verteltheater 
ZO 10 DEC eUrOpalia indOnesia  Svara Samsara concert en contextprogramma

MA 11 T/M ZO 17 DEC Theater RAST | Week van de Bloedbroeders theater en contextprogramma

WO 20 DEC Yalda | De Langste Nacht poezie/film/dans/muziek/hapjes

VR 22 DEC COmedy Fuad Hassen | HELD cabaret

Lanter & Fanter
ZO 10 SEP tf jOng @ pOdiUm mOzaïek Theater Sonnevanck | Kereltje (Keloğlan in Nederland) (4+) muziektheater

VR 6, 13 & 20 OKT Oorkaan | PomPomPom - percussie met Moussé Drame (1,5-3) peuterconcertjes

VR 13 OKT George & Eran Producties & Toneelmakerij | Woestijnjasmijntjes (10+) muziektheater

ZO 22 OKT Oorkaan & Het Dudokkwartet | Kwartetten met Beethoven (6+) muziektheater

ZO 5 NOV Anne Maike Mertens | Superoma (6+) theater

DI 7, 14 & 21 NOV Oorkaan | PomPomPom - viool met Maria-Paula Majoor (1,5-3) peuterconcertjes 
VR 1, 8 & 15 DEC Oorkaan | PomPomPom - zang met Juliëtte van Dijk (1,5-3) peuterconcertjes

ZA 23 & ZA 31 DEC ClUb İstanbUl club/dj       

programma 22 23

overzicht & vooruitblik



2017


