
jaar ver s lag  2008  



‘

jaar ver s lag  2008  

j a a r v e r s l a g  20 0 8  2



j a a r v e r s l a g  20 0 8  3

1  voorwoord
Sinds september 2005 heeft Podium Mozaïek voortdurend aan haar eigen ontwikkeling gewerkt 

om de culturele uitwisseling zo goed en inspirerend mogelijk te bewerkstelligen. Met resultaat. 

Als er een culturele instelling is die met zijn interculturele programmering de nieuwsgierigheid 

van een divers publiek weet te prikkelen, dan is het Podium Mozaïek wel. Ook kloppen steeds 

meer (jonge) makers van diverse culturele komaf bij Podium Mozaïek aan met hun programma’s 

of het verzoek om artistieke dan wel productionele begeleiding. Bovendien hebben leerlingen 

van verschillende scholen in Amsterdam West bij Podium Mozaïek kennis kunnen maken met 

kunst en cultuur.

2008 luidde een fase in het bestaan van Podium Mozaïek uit. De beginjaren (met bijbehorende 

kinderziektes) sloten we succesvol af en we gaan nu een nieuwe fase in als een organisatie die 

deel uitmaakt van de bonte gezelschappen die het Amsterdamse kunstenplan 2009-2012 gaan 

realiseren. 

In de komende jaren wil Podium Mozaïek haar unieke positie in het kunstenveld verankeren en 

gebruiken om de heterogeniteit van zowel kunstenaars als publiek te bevorderen en de intercul-

turele uitwisseling te verdiepen. Om dit doel te verwezenlijken heeft Podium Mozaïek zich ook 

in 2008 al gericht op verdere professionalisering en de keuze voor vijf kernactiviteiten: Podium 

Mozaïek als podium, cultuureducatie aanbieder, kenniscentrum, producent en faciliteit.

 

Zafer Yurdakul, directeur
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2  Highlights
2008 luidde een fase in het bestaan van Podium Mozaïek uit waarbij we met resultaat aan onze 
eigen ontwikkeling gewerkt hebben om de culturele uitwisseling zo goed en inspirerend mogelijk te 
bewerkstelligen. Erkenning hiervoor kreeg Podium Mozaïek dit jaar door opname in het Amsterdamse 
kunstenplan 2009-2012.

De totale bezettingsgraad van de accommodatie is in het jaar 2008 verder gegroeid tot 80%. Dit is 
10% meer dan de door ons zelf geraamde bezettingsgraad. Het aantal bezoekers en deelnemers voor 
de culturele programma’s en activiteiten is gestegen, evenals aantal bezoekers voor de volwassen 
(neven)programmering en het aantal bezoekers tussen de 20 en de 40.

Podium Mozaïek heeft zich in 2008 ontfermd over vijf kernactiviteiten: Podium Mozaïek als podium, 
cultuureducatie aanbieder, kenniscentrum, producent en faciliteit.

De programmering van Podium Mozaïek omvat wereldmuziek, theater en dans door nationale en in-
ternationale makers en een op culturele diversiteit gerichte (educatieve) nevenprogrammering. Podium 
Mozaïek programmeert haar publieksvoorstellingen binnen een aantal (leeftijdsgebonden) formats. Te 
weten Different Vibes, Lanterfanter, Club Mozaïek en Kunsttijd. In 2008 heeft Podium Mozaïek zich 
ook toegelegd op het ontwikkelen van programmering samen met partners en heeft Podium Mozaïek 
zich verder ontwikkeld als Community Art organisatie voor cultureel diverse talentontwikkeling en als 
expositieplaats.

Hiernaast heeft Podium Mozaïek zich verder gevormd als een allround educatie aanbieder. De cultuur-
educatie activiteiten bevatten een laagdrempelig aanbod gericht op scholen in de directe omgeving 
van Podium Mozaïek; Kunsttijd voor Primair Onderwijs en Club Mozaïek Voortgezet Onderwijs. Er zijn 
schoolprojecten ontwikkeld die ingaan op de onderwijsdoelstellingen van de deelnemende scholen en 
waarbij de kinderen actief bezig zijn met hun eigen leefomgeving. 

In het 2008 heeft Podium Mozaïek het initiatief genomen om – i.s.m. het WMDC- kennis over inter-
culturele en cultureel diverse producties bijeen te brengen, aan elkaar te koppelen en te ontsluiten in 
een (deels besloten, deels voor iedereen toegankelijk) digitaal kennisnetwerk Different Vibes. Er is een 
begin gemaakt met het verzamelen van achtergrondinformatie rondom cultureel diverse podiumkunsten 
en met het ontsluiten van achtergrondinformatie rondom onze eigen programmering via de website en 
op grotere schaal via nevenprogrammering.

Als producent heeft Podium Mozaïek twee beginnende professionele makers begeleid in hun maakproces 
en als coproducent van hun productie optreden. De kindervoorstelling Reis van Rebel (met Stichting 
Mongrel Producties) is op 19 maart 2008 bij Podium Mozaïek in première gegaan. De  dans/muziek-
voorstelling Geboeid (met stichting V.E.T.) is  in oktober 2008 in première gegaan. 

Tot slot heeft Podium Mozaïek samen met Theater de Engelenbak en Theater Rast het initiatief genomen 
voor het opstarten van een interorganisationeel overleg ‘de Federatie’ met als doel: cultureel diverse 
talentontwikkeling, het maken van vier interculturele producties per jaar door en met beginnende makers, 
programmering van die vier producties door podiuminstellingen in Amsterdam én daarbuiten.
 
Samenvattend hebben we zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve slag geslagen in 2008. Om de 
continuïteit te waarborgen, zal ook in 2009 veel aandacht uitgaan naar het zoeken van financiering 
voor onze kernactiviteiten.

Mooie voorstellingen in 
Podium Mozaïek (…) 
dat wordt nog moeilijk kiezen
   JAN-08 STADSPAS IDEE NIEUWS
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3  Ontwikkeling binnen de kernactiviteiten
Podium Mozaïek maakt de diverse culturele en artistieke potenties die Amsterdam rijk is zichtbaar door 
enerzijds lokaal talent de kans te bieden zich te ontwikkelen en te profileren bij de cultuureducatieve 
trajecten voor het basis (PO) en voortgezet onderwijs (VO) en bij de talentontwikkelingstrajecten. An-
derzijds presenteert het hoogwaardige, interculturele producties uit het (inter)nationale aanbod. 

Podium Mozaïek heeft zich in het jaar 2008 ontfermd over het volgende kernactiviteiten:
» Podium Mozaïek als podium
» Podium Mozaïek als cultuureducatie aanbieder
» Podium Mozaïek als kenniscentrum
» Podium Mozaïek als producent
» Podium Mozaïek als faciliteit

Hieronder wordt beschreven welke kwantitatieve en kwalitatieve prestaties zijn neergezet op deze 
afzonderlijke terreinen. Alvorens in te gaan op de prestaties op de afzonderlijke gebieden geven wij 
een totaal overzicht van de behaalde kwantitatieve cijfers.

TOTA AL OVERZICHT 
AANTAL VOORSTELLINGEN AANTAL BEZOEKERS

gepland gerealiseerd geraamd gerealiseerd
KWANTITATIEVE GEGEVENS: PRESENTEREN VAN KWALITATIEF HOOGWAARDIG INTERCULTUREEL AANBOD AAN NIEUW PUBLIEK

2008 60 60 5.960 5.837
 COMMUNITY ART PROJECTEN

2008 0 18 0 2.231
EXPOSITIES

2008 5 8 250 250
CULTURELE PROJECTEN

2008 - - - -
KUNSTTIJD: BINNENSCHOOLSE CULTUUREDUCATIE BASISONDERWIJS

2008 12 16 1.560 2.190
workshops 2008 12 26 300 619

CLUB MOZAIEK: BINNENSCHOOLSE CULTUUREDUCATIE VOORTGEZET ONDERWIJS

workshops 2008 0 3 0 160
 TOTAAL GENERAAL

2008 84 131 8.070 11.341

Ondanks de beschikking over minder budget dan in 2007 hebben we meer activiteiten gehad dan 
begroot en relatief meer bezoekers bij de culturele programmering. We hebben dus zowel een kwan-
titatieve als een kwalitatieve slag geslagen. Om de continuïteit te waarborgen, zal ook in 2009 veel 
aandacht uitgaan naar het zoeken van financiering voor onze kernactiviteiten.

Zonder Mozaïek valt er een gat. 20-FEB-08 HET PAROOL
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Podium Mozaïek als podium 

K WANTITATIEVE GEGEVENS: PRESENTEREN VAN K WALITATIEF HOOGWA ARDIG INTERCULTUREEL A ANBOD A AN NIEUW PUBLIEK 
AANTAL VOORSTELLINGEN AANTAL BEZOEKERS

gepland gerealiseerd geraamd gerealiseerd
2008 60 60 5.960 5.837

Podium Mozaïek is dé plek in Amsterdam waar je ervaart dat we in een cultureel diverse samenleving 
leven en wat die cultureel diverse samenleving vandaag de dag aan intercultureel theater en wereld-
muziek voortbrengt. De programmering van Podium Mozaïek omvat wereldmuziek, theater en dans 
door nationale en internationale makers en een op culturele diversiteit gerichte (educatieve) nevenpro-
grammering. Wat de programmering van Podium Mozaïek bijzonder maakt, zijn de cross-overs tussen 
culturen en disciplines. De indeling in formats biedt houvast bij het programmeren voor bepaalde 
leeftijdscategorieën en draagt bij aan de herkenbaarheid. Het programma voor jongeren vanaf 14 jaar 
wordt naar buiten gebracht als “Club Mozaïek”. “Different Vibes” als vrije programmering voor (jong) 
volwassenen en “LanterFanter” als vrije programmering voor families.

Bij de samenstelling van het programma, ongeacht het format, toetst Podium Mozaïek het aanbod aan 
algemeen geldende artistieke criteria (zeggingskracht, opbouw van tekst, compositie en/of choreografie, 
originaliteit) en aan de missie gerelateerde specifieke artistieke criteria: “Een productie moet getuigen 
van een authentieke opvatting van de maker over de cultureel diverse samenleving, door zijn verbeel-
dingskracht en gebruik van artistieke middelen leiden tot een levendige confrontatie met het publiek 
en uitnodigen tot reflectie over onderwerpen die bepalend zijn voor onze samenleving.”

Omdat we merken dat we met betrekking tot onze doelstellingen, niet altijd volledig uit de voeten 
kunnen met het bestaande aanbod, hebben we ons ook toegelegd op het ontwikkelen van program-
mering samen met partners. Deze programma’s, zowel voor kinderen als voor volwassenen, worden 
ook bij andere podia gepresenteerd.

Different Vibes

K WANTITATIEVE GEGEVENS: DIFFERENT VIBES
AANTAL VOORSTELLINGEN AANTAL BEZOEKERS

gepland gerealiseerd geraamd gerealiseerd
2008 30 32 4.200 3.871

Aanbod 

In 2008 hebben we de series CrimeJazz presents…, LoungeM, Comedy, World Sessions en een 
aantal losse voorstellingen gepresenteerd. Kenmerkend voor de programmering van Different Vibes 
is dat de artiesten een belangrijke en onmisbare rol spelen maar ondergeschikt zijn aan het totaal 
concept van wat de series willen uitdragen. Uitzonderingen hierop zijn artiesten die op eigen naam 
met gemak uitverkopen en qua uitstraling en inhoud perfect bij Mozaïek passen. In 2008 was dit o.a. 
Pete Philly & Perquisite. 

Conceptontwikkeling 

Naast of een artiest inhoudelijk interessant is, wordt veel meer gekeken naar wat een boeking betekent 
voor de profilering van Podium Mozaïek in het algemeen en de series in het bijzonder. Er wordt steeds 
meer afgestapt van het los programmeren van artiesten omdat het niet vanzelfsprekend bijdraagt aan 
het onderscheidend karakter van Podium Mozaïek ten opzichte van andere podia en theaters, maar ook 
omdat het leidt tot een versnippering van de programmering en marketing. Deze manier van werken 
heeft onder meer geleid tot het ontstaan van de series LoungeM, Türkü Bar en World Sessions. 
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World Sessions

World Sessions is een concept bedacht door World Connection Agency & Podium Mozaïek. Met een 
concert, een korte film een interview, meet en greet en interactieve website wordt er een totaalbeleving 
aangeboden die niet begint en /of eindigt bij het concert, maar waarbij het concert wel het ankerpunt 
vormt.

Met World Sessions wordt veel meer nog dan bij reguliere programmering de inhoudelijke verdieping, 
ontmoeting en de interactiviteit gezocht door het publiek de mogelijkheid te bieden om voorafgaand, 
tijdens en na afloop van het optreden te beleven. De bezoeker krijgt het gevoel de artiest echt te ont-
moeten door de combinatie van een intieme sfeer en het interview, waarin aandacht wordt besteed 
aan de persoonlijke achtergrond, de favorieten en de inspiratie van de artiest. Daarnaast wordt op 
een gelaagde en multimediale wijze extra informatie aangeboden aan (potentiële) bezoekers over de 
artiest, het genre, het land en de culturele tradities. 

Türkü Bar

De Türkü Bar is hét begrip in het huidige Istanbulse uitgaansleven. In een Türkü Bar kan men genieten 
van de Turkse volksmuziek en liederen uit al die regio’s, maar in een modern en stads jasje. Het is een 
café waar je de avond genoeglijk doorbrengt met een heerlijke vermenging van nostalgie en hedendaags 
muziekplezier onder het genot van een drankje en de beroemde Turkse meze-hapjes.

Met de introductie van de Türkü Bar door Podium Mozaïek en Stichting Kulsan, willen we de schoon-
heid, diversheid en de energie van de muziekscene in Istanbul laten zien op een Nederlands podium: 
De trek naar de stad van muzikanten uit alle windstreken van Turkije heeft een enorm spannende 
mix van cross-overs, nieuwe stijlen en energie opgeleverd die een inspiratie kan zijn voor Amsterdam, 
Rotterdam en haar inwoners. De Türkü Bar en haar nevenprogrammering geeft inzicht in de muzie-
kontwikkeling en stromingen in metropolen als Istanbul en in moderne ontwikkelingen binnen een 
traditioneel genre.

Daarnaast is de Türkü bar een laagdrempelige manier om een belangrijke Turkse traditie te introduceren 
in Nederland (De Turkse volksmuziek). Dit biedt kansen voor verdieping van kennis over de Turkse 
cultuur, terwijl de Türkü Bar tegelijkertijd op nieuwe podia in aanraking komt met nieuwe toehoorders 
en andere stromingen. 

LoungeM

Lounge M is een samenwerkingsproject van Podium Mozaïek en Stichting Marmoucha met Schouw-
burg Kunstmin te Dordrecht, Stadsschouwburg Utrecht en Regentes Den Haag. LoungeM is stand-up 
comedy, spoken word, muziek, theater en nog veel meer. LoungeM is verrassend omdat het artiesten 
op het programma heeft staan die niet vaak zijn te vinden op de Nederlandse podia. De programmaon-
derdelen zijn divers en Marokkaans getint door bijvoorbeeld de afkomst van de artiest, het onderwerp 
van een theater- of muziekstuk of de afkomst van een muziekstijl. Jonge talenten treden op naast 
gerenommeerde artiesten, vaak uit Nederland, soms uit het buitenland. 

LoungeM is er voor kunst- en cultuuruitingen die zich vooral lenen voor een kleiner podium in een 
relaxte ambiance zoals voordrachten, akoestische muziek en stand-up comedy. Het programma is 
gecreëerd om meer te bieden naast de populaire muziekprogramma’s in de grotere popzalen door 
Marmoucha en om artiesten in een andere hoedanigheid te kunnen presenteren dan tijdens grote 
concerten voor een breed publiek.

Wat zijn de plannen voor de aankomende periode?

De nadruk voor de aankomende periode ligt op het verder doorontwikkelen van bestaande series en 
het bedenken van nieuwe concepten en series. Hierbij worden nadrukkelijk samenwerkingspartners 
gezocht in de vorm van aanbieders en theaters en podia. 
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Club Mozaïek

K WANTITATIEVE GEGEVENS: CLUB MOZAÏEK
AANTAL VOORSTELLINGEN AANTAL BEZOEKERS

gepland gerealiseerd geraamd gerealiseerd
2008 20 13 992 979

Aanbod

In het begin van 2008 zijn er nog vrije voorstellingen geprogrammeerd voor jongeren van 14 jaar 
en ouder. Een aantal programma’s werd ontwikkeld met producenten als 5 O’ Clock Class West en 
Marmoucha. De bezoekersaantallen bij de voorstellingen die in samenwerking met Marmoucha en de 
5 O’ Clock Class (sinds eind 2008 Jong RAST) werden geprogrammeerd lagen gemiddeld hoger dan 
het aantal geraamde bezoekers, terwijl de bezoekers voor enkele vrije voorstellingen een beduidend 
lagere opkomst hadden.

Conceptontwikkeling

Uit onderzoek is verder gebleken dat de vrije Club Mozaïek voorstellingen veelal bezocht werden door 
bezoekers anders dan de doelgroep (14+). Ook de workshops werden niet frequent bezocht door de 
doelgroep. Tevens gaven scholen aan liever geen avondvoorstellingen te bezoeken. Dit heeft geresulteerd 
in de splitsing tussen Club Mozaïek als educatietraject voor het VO enerzijds en vrije voorstellingen 
voor jongeren en jong volwassenen, geprogrammeerd binnen Different Vibes anderzijds.

Wat zijn de plannen voor de aankomende periode?

Vanaf seizoen 2008-2009 zijn de Club Mozaïek voorstellingen alleen nog educatieve voorstellingen/ 
projecten voor middelbare scholen en andere jongeren groeperingen. De vrije voorstellingen (waaronder 
LoungeM) zijn geïmplementeerd in het Different Vibes programma

Lanterfanter

K WANTITATIEVE GEGEVENS: L ANTERFANTER
AANTAL VOORSTELLINGEN AANTAL BEZOEKERS

gepland gerealiseerd geraamd gerealiseerd
2008 12 15 960 974

Aanbod

In 2008 zijn er 15 verschillende voorstellingen geprogrammeerd in het kader van onze familieprogram-
mering Lanterfanter. Er was weer een programma samengesteld met mooie, grappige, ontroerende en 
spannende voorstellingen. Een programma boordevol theater, dans en muziek met mensen en verhalen 
uit alle windstreken. In de serie Wintervertellingen konden kinderen en hun ouders in de intieme set-
ting van onze studio zich verliezen in de mooiste verhalen uit de hele wereld. 

Er waren enkele succesvolle stadspas acties en steeds meer kinderen vieren hun verjaardagsfeestje 
door een voorstelling in Podium Mozaïek te bezoeken.

Conceptontwikkeling

Net als bij Different Vibes wordt bij Lanterfanter een deel van de voorstellingen binnen een serie ge-
programmeerd om de familievoorstellingen bij Podium Mozaïek een meer onderscheidend karakter te 
geven. De series Wintervertellingen en Wereldverhalen zijn hier voorbeelden van. 
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Na afloop van de voorstellingen in de grote zaal konden de kinderen bovendien meedoen aan het 
Backstage programma. Bij dit programma krijgen de kinderen een kijkje achter de schermen, kunnen 
ze vragen stellen aan de spelers en gaan de kinderen zelf actief aan de slag in een dans, theater of 
beeldende workshop. 

Wereldverhalen 

Bij de serie Wereldverhalen maken de kinderen kennis met sprookjes en verhalen uit verschillende 
windstreken: het sprookje van de Regendanser uit Afrika, of de Arabische Woestijnrozen, maar ook 
een zeer geëmancipeerde Roodkapje.

Wat zijn de plannen voor de aankomende periode?

Voor het seizoen 2008/2009 en 2009/2010 wordt er een serie voor peuters en hun ouders ontwik-
keld. De Backstage! activiteiten zijn een groot succes en worden in de nieuwe seizoenen voortgezet. 
Om de kinderen nog meer bij de voorstellingen te betrekken wordt er aanvullend materiaal ontwikkeld; 
een boekje met achtergrondinformatie bij de voorstellingen, spelletjes en kleurplaten, een Lanterfanter 
kleurplaat voor in het restaurant en interactieve onderdelen op de website

Community Art

K WANTITATIEVE GEGEVENS: COMMUNIT Y ART
AANTAL VOORSTELLINGEN AANTAL BEZOEKERS

gepland gerealiseerd Geraamd gerealiseerd
2008 0 18 0 2.231

Aanbod 

In 2008 heeft Podium Mozaïek zich verder ontwikkeld als Community Art organisatie voor cultureel 
diverse talentontwikkeling. Hierbij worden talentontwikkeling en buurt ruim gedefinieerd: 

1  Begeleiden op artistiek inhoudelijk, zakelijk en pr/marketing gebied van (beginnende) makers uit de 
buurt en rest van Nederland die zich aanmelden met productie;

2   Aspirant makers scouten in de buurt en uitnodigen om met Podium Mozaïek productie te ontwikkelen 
(eigen producties).

In het jaar 2008 zijn 11 producties met 18 voorstellingen te zien geweest bij Podium Mozaïek: 
FNV Jong, Ubuntu, Sprezzatura i.s.m. Theater Engelenbak, De Raadsels van Turandot, Amsterdam 
musical theater, Philharmonic Funk Foundation, Circus Elleboog, Ik Bemin door Chantal Bruinsma, 
STOER, Joan Amendoeira i.s.m. Taverna Amsterdam, Turks Folkloristisch Danstheater i.s.m. Stichting 
Ozan.

Conceptontwikkeling

Steeds meer beginnende, vaak jonge, makers of begeleiders met diverse culturele achtergronden klop-
pen aan bij Podium Mozaïek om hun producties op te voeren. De meeste van hen hebben weliswaar 
een kunstvakopleiding afgerond, maar nog geen of weinig ervaring opgedaan in het professionele 
circuit. Blijkbaar is de drempel van Podium Mozaïek voor beginnende makers, vooral als zij een 
niet-Nederlandse of dubbele culturele achtergrond hebben, lager dan van vele andere theaters. Wij 
ondersteunen deze jonge makers of begeleiders – binnen de beperkte mogelijkheden die we hebben- 
facilitair, organisatorisch en waar mogelijk ook artistiek om de voorstellingen en presentaties mogelijk 
te maken. Op deze manier blijven de makers eigenaar van hun project en zijn zij opdrachtgever aan 
Podium Moza�ek. We rekenen het faciliteren en ondersteunen van deze initiatieven niet tot onze pres-
tatieplicht, maar wel tot een van onze belangrijke functies. In 2008 hanteren wij voor deze groepen 
het laagste tarief. Om nog beter te kunnen anticiperen op de vraag vanuit het culturele veld is de 
prijsstelling in 2009 opnieuw verlaagd. 
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Wat zijn de plannen voor de aankomende periode?

De producties die voortvloeien uit beide vormen van bovengenoemde talentontwikkeling worden 
gepresenteerd in de zogenaamde gast- programmering en op de podia elders in de stad van bijvoor-
beeld onze federatieleden (voor een overzicht zie pagina 22). Ook de producties die voortkomen uit 
de talentontwikkelingstrajecten van onze federatiepartners worden in deze programmering – die in de 
toekomst onder de naam LAB programmering zal vallen- gepresenteerd. 

Exposities

K WANTITATIEVE GEGEVENS: E XPOSITIES
AANTAL VOORSTELLINGEN AANTAL BEZOEKERS

gepland gerealiseerd geraamd gerealiseerd
2008 5 8 250 ongeveer 250

Aanbod 

In 2008 hebben wij 6 grote exposities gerealiseerd. Hiernaast zijn er nog 2 kleine exposities geweest 
in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. Dit waren foto- exposities die waren georganiseerd door 
stichtingen die in de wijk werken en in Podium Mozaïek een voorstelling hadden. Naast individuele 
kunstenaars is met een aantal verschillende stichtingen gewerkt (AIDA Nederland, Ik Blik, De Le-
vante, ...), hoewel deze samenwerking helaas niet elke keer tot een expositie leidde. De exposities 
die hebben plaatsgehad waren divers van aard; van foto’s en schilderijen, tot tekeningen, collages en 
kinderwerken. 

We krijgen steeds meer reacties van mensen die de expositie gezien hebben, maar ook steeds meer 
reacties van professionele kunstenaars die graag bij Podium Mozaïek willen exposeren.
Om Podium Mozaïek als expositieplaats verder te kunnen ontwikkelen is het licht verbeterd en zijn 
de wanden beschilderd. Volgend jaar komt er ook een nieuw ophangsysteem om de kwaliteit van de 
expositieruimte te verbeteren.

Conceptontwikkeling

Het doel is om van Podium Mozaïek een expositieruimte te maken waar bezoekers (naast voorstel-
lingen) ook kunst met kwaliteit te zien krijgen. In 2008 is er een aantal stappen genomen om dichter 
bij dit doel te komen. 

Het is belangrijk voor Podium Mozaïek om meer mensen aan te trekken met laagdrempelige kunst, 
maar het is moeilijk hiervoor een vast programma te maken. Om toch ruimte te houden voor kleine 
exposities en exposities die gekoppeld zijn aan een voorstelling, is de kleine trapruimte ingericht en 
opgeknapt. Hierdoor wordt het enerzijds mogelijk om duo-exposities te faciliteren en anderzijds geeft 
het enige flexibiliteit in het faciliteren van voorstellingsgerelateerde exposities. 

Wat zijn de plannen voor de aankomende periode?

In 2009 gaat Podium Mozaïek met steun van het Fonds BKVB en AIDA Nederland vijf tentoonstellingen 
organiseren waarin kunstenaars met verschillende culturele achtergronden in spannende ontmoetingen 
zullen exposeren. Elke tentoonstelling zal zorgvuldig toegelicht worden, waardoor het publiek inzicht 
zal krijgen in niveau en kwaliteit van interculturele kunst in Amsterdam. De uitvoering is in handen 
van beeldend kunstenaar en buurtbewoner Senad Alic.

Voor de exposities gelden dezelfde artistieke criteria als voor de podiumprogrammering. Door een 
steeds verdere professionalisering van de programmering en organisatie van de exposities, kunnen 
we deze criteria beter navolgen. 
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Podium Mozaïek als cultuureducatie aanbieder 

Aanbod

De cultuureducatie activiteiten bevatten een laagdrempelig aanbod, gericht op scholen voor Primair 
en Voortgezet Onderwijs in de directe omgeving van Podium Mozaïek. Doelstelling is een eerste ken-
nismaking met kunst en cultuur en motivering tot cultuurparticipatie en actieve kunstbeoefening.

De voorstellingen en het educatief aanbod prikkelen leerlingen en docenten om te reflecteren op en in 
dialoog te gaan over de samenleving en hun positie daarin. De mix van culturen, in hun wijk, in hun 
leven, in de kunst, wordt op een positieve manier benadrukt. Het laat zien dat leven met een dubbele 
culturele identiteit veel waardevols kan opleveren. 

Conceptontwikkeling

Podium Mozaïek biedt al enkele jaren voorstellingen en workshops voor het primair onderwijs in Bos 
en Lommer aan, dit tot grote tevredenheid van de scholen. In het seizoen 2008-2009 ontwikkelt 
Podium Mozaïek zich verder tot een allround educatie aanbieder. Het is onze ervaring dat de voorstel-
lingen met een begeleidende workshop veel meer impact hebben op onze doelgroep. Daarom bieden 
wij vanaf de zomer 2008 alle voorstellingen standaard met een lesbrief en workshop programma aan. 
Er worden schoolprojecten ontwikkeld die ingaan op de onderwijsdoelstellingen van de deelnemende 
scholen en waarbij de kinderen actief bezig zijn met hun eigen leefomgeving. Ook voor het voortgezet 
onderwijs is er vanaf seizoen 2008-2009 een programma wat onder schooltijd wordt aangeboden, 
een wens van veel scholen. 

Uitgangspunten cultuureducatie 2009 - 2012

Bij al onze programma’s voor PO en VO scholen staan plezier voor de kinderen/jongeren en inspiratie 
voor de leerkrachten centraal. Daarnaast zijn er de volgende uitgangspunten voor het educatie pro-
gramma geformuleerd op basis waarvan de activiteiten worden ontwikkeld.  
 
Meewerken aan de onderwijsdoelstellingen:

De projecten sluiten aan op de wensen van de scholen, zoals: kennismaken met verschillende kunst-
disciplines, kunst inzetten voor ontwikkeling burgerschap/sociale competenties, kennismaken met de 
culturele omgeving en erfgoed van de buurt en van de stad en profilering van de school met Kunst 
en Cultuur. De educatieve programma’s sluiten aan bij onderwijsdoelstellingen van de scholen zoals 
het werken met taal, omgaan met emoties en gevoelens, zelfbeeld en sociale competenties, sociaal 
burgerschap, etc. In overleg met de school kunnen de projecten aangepast worden aan thema’s en 
lesmethoden van de school. De thematische aanpak biedt veel mogelijkheden aan de leerkrachten 
om andere lessen en vakken aan de projecten te koppelen. 

Verbinden met de leefomgeving: 

De leefomgeving van de kinderen is een steeds terugkerend en belangrijk thema in de Kunsttijd pro-
jecten. In de projecten leren de kinderen om op een andere manier naar hun leefomgeving te kijken. 
Uitgangspunt is dat kunst overal is, ook in en om de school en het huis van de leerling, je moet het 
alleen leren zien. 

Zo worden bijvoorbeeld de straatnamen van een stadsdeel als uitgangspunt genomen voor het nieuwe 
door Podium Mozaïek ontwikkelde kunstproject Helden. Ook de buurtbewoners en de familie van de 
kinderen zijn belangrijke figuranten in dit project. Deze interactie met de buurt en haar bewoners levert 
een actieve betrokkenheid van de kinderen en jongeren op. 

Door zoveel mogelijk te werken met lokale kunstenaars en door de resultaten van de kinderen te pre-
senteren in de wijk maken de educatieprojecten de culturele rijkdom van de wijk zichtbaar.

Meedoen met ouderparticipatie:

Het is van groot belang dat de ouders, die van huis uit misschien niet gewend zijn om (samen met hun 
kinderen) aan kunst en cultuuractiviteiten mee te doen, worden betrokken bij de projecten.  Ouders 
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mogen gratis mee naar de schoolvoorstellingen en de projecten worden afgesloten met een presentatie 
waarbij de ouders aanwezig moeten zijn.

In 2009 wordt er ook een peuteraanbod gerealiseerd waarbij peuters en ouders via de peuterspeelzalen 
kunnen deelnemen.

Wij bieden scholen de mogelijkheid om eigen producties in samenwerking met Podium Mozaïek te 
maken en deze in de theaterzaal uit te voeren. Podium Mozaïek ondersteunt de school facilitair, maar 
kan des gewenst ook het artistieke en productie proces begeleiden. De schoolvoorstelling wordt zo 
op een hoger niveau getild en de ouders vereren Podium Mozaïek met een (eerste) bezoek. Met een 
stadspaskorting en een aansprekende programmering worden de ouders gestimuleerd om Podium 
Mozaïek vaker te bezoeken.  In 2008 hebben de Rosa Boekdrukkerschool, de Bos en Lommerschool, 
het Callandlyceum, de Narcis Queridoschool en de Al Wafa school van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt. Zij hebben hun eigen producties meerdere malen in Podium Mozaïek gespeeld.  

Koppeling vrije programmering

Om het bezoek aan Podium Mozaïek van ouders, kinderen en jongeren in hun vrije tijd te stimuleren 
worden er diverse koppelingen tussen de cultuureducatie projecten en de vrije programmering aange-
bracht. Ouders van leerlingen van het basisonderwijs komen via de schoolprojecten in aanraking met 
Podium Mozaïek en worden gestimuleerd om ook de vrije programmering Lanterfanter te bezoeken. 
Vanaf zomer 2008 worden er ook Lanterfantervoorstellingen op woensdagmiddag geprogrammeerd, 
meestal intieme voorstellingen die ouders uit de buurt en hun kleine kinderen zullen aanspreken. De 
ouders krijgen de informatie over de voorstellingen via de scholen en de schoolprojecten. 

In de programmering 2009-2010 wordt deze koppelingen inhoudelijk uitgewerkt in diverse programma’s.

Kunsttijd

K WANTITATIEVE GEGEVENS: KUNST TIJD
AANTAL VOORSTELLINGEN AANTAL BEZOEKERS

gepland gerealiseerd geraamd gerealiseerd
2008 12 16 1.560 2.190

workshops 12 26 300 619

De deelnemende scholen aan het cultuureducatieaanbod waren: 

Stadsdeel de baarsjes
  Rosa Boekdrukker 
  Admiral de Ruyter 

 Stadsdeel bos en lommer  
  Multatulieschool 
  Bos en Lommer 
  Tijl Uilenspiegel 
  De Sprinkplank 
  Al wafa 
  Wiltzangh 
  El  Amien 1
  El  Amien 2 
 
Stadsdeel geuzenveld-slotermeer  
  SBO De Kans 
  OBS Slotermeer 
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Cultuureducatie binnen Club Mozaïek

K WANTITATIEVE GEGEVENS: CLUB MOZAÏEK
AANTAL VOORSTELLINGEN AANTAL BEZOEKERS

gepland gerealiseerd geraamd gerealiseerd
workshops 2008 3 3 150 160

Om het cultuureducatie aanbod in seizoen 2008-2009 uit te breiden met een educatief programma 
voor middelbare scholen, is een aantal oriënterende gesprekken gehouden met middelbare scholen in 
Amsterdam West. Meerdere scholen hebben aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in avondvoorstel-
lingen. Ook wilden sommige een duidelijker lespakket. Daarom is besloten voortaan de Club Mozaïek 
voorstellingen onder te brengen in schoolvoorstellingen overdag en vrije voorstellingen ’s avonds. 

In 2008 is voor Club Mozaïek een aantal bijzondere schoolprojecten ontwikkeld, gericht op het zelf 
intensief werken aan een kunstdiscipline. De projecten Via de Achterdeur en Podium Mozaïek Productie 
zijn gericht op de totstandkoming van theater- of muziekproducties. Hier krijgen de leerlingen een kijkje 
achter de schermen en leren ze wat er allemaal komt kijken bij het maken van een voorstelling. 

In 2008 hebben 3 workshops plaatsgevonden tijdens de muziekdag georganiseerd voor het Marcanti 
College. Hieraan hebben 8 groepen van in totaal 160 leerlingen deelgenomen.
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Podium Mozaïek als kenniscentrum

Verzamelen van informatie middels kennisnetwerk

Ontwikkeling

Op het gebied van de cultureel diverse podiumkunsten in Nederland is veel kennis aanwezig. Bij 
de makers, podia, gezelschappen, fondsen, brancheorganisaties en overheden. Maar deze kennis is 
versnipperd en daardoor niet goed toegankelijk. Met het opheffen van de functie van Netwerk CS eind 
2008 als (digitaal) kenniscentrum, zijn de vooruitzichten op een goed toegankelijke informatiebron 
op het gebied van de interculturele podiumkunsten tot gering gereduceerd. Wij ervaren dit als een 
probleem. Niet alleen bij het samenstellen van ons eigen (neven)programma. Maar ook in bredere 
zin draagt deze situatie niet bij aan de transparantie van de diverse culturen in Nederland. Daarbij 
komt dat meer kennis over interculturele en cultureel diverse producties op den duur bijdraagt aan 
zowel de kwaliteit van de makers van die producties als aan de kwaliteit van de producties zelf: een 
ontwikkeling die van groot belang is voor het Nederlandse podiumbestel.

Daarom heeft Podium Mozaïek het initiatief genomen om – i.s.m. het WMDC-  deze kennis bijeen te 
brengen, aan elkaar te koppelen en te ontsluiten in een (deels besloten, deels voor iedereen toegan-
kelijk) digitaal kennisnetwerk Different Vibes. 

In het 2008 heeft Podium Mozaïek een tweesporenbeleid gevolgd op het gebied van het verzamelen 
van kennis over de cultureel diverse podiumkunsten. Terwijl we op zoek zijn gegaan naar financiering 
en partners voor de uitvoering van het volledige plan voor de database, hebben we tegelijkertijd in onze 
dagelijkse praktijk al een en ander uitgerold en zijn we verder gegaan met het verzamelen en ontsluiten 
van achtergrondinformatie rondom cultureel diverse podiumkunsten: Ook is een begin gemaakt met 
het invullen van de database rondom de programmering van Podium Mozaïek. 

Om een en ander verder te kunnen ontwikkelen zijn het afgelopen jaar gesprekken geweest met een 
aantal potentiële partners. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn we tot de conclusie gekomen dat 
het tot stand brengen van dit kennisnetwerk de meeste kans van slagen heeft als het plan breed in het 
veld gedragen wordt en in nauwe samenwerking met de sectorinstituten tot stand komt. 

Toekomstplannen

De komende tijd zal in ieder geval deze database verder uitgewerkt en uitgebreid worden rondom onze 
eigen programmering. Ook zal de lobby richting sectorinstituten voortgezet worden.

Ontsluiten van informatie middels website en nevenprogrammering

Ontwikkeling

In het seizoen 2007-2008 is op zeer kleine schaal een start gemaakt met het ontsluiten van achter-
grondinformatie rondom onze eigen programmering via de website en op grotere schaal via neven-
programmering.

Bij bijna alle Different Vibes programma’s is in 2008 een Diner Culturel georganiseerd: voorafgaand 
aan de voorstelling konden maximaal 20 mensen inschrijven voor een diner in de sfeer van de voor-
stelling, waarbij een gastspreker aanschoof om de deelnemers wat meer te vertellen over het genre, 
de cultuur, of de achtergronden van de artiest. Zo verzorgde Maarten van Hinte (MC) een geweldige 
inleiding bij het optreden van Pete Philly en Perquisite over het ontstaan en de ontwikkeling van Hip 
Hop en de ontwikkeling van Pete Philly en Perquisite en werden Hassan’s Angels Inci Lulu Pamuk en 
Elvan Akyildiz geïnterviewd door Vefa Ocal. Het Diner Culturel is gedurende het gehele jaar erg goed 
bezocht (bezettingsgraad van ongeveer 90%) en is zeer goed ontvangen door de deelnemers. 



j a a r v e r s l a g  20 0 8  20

Rondom de serie World Sessions is een uitgebreide nevenprogrammering in de vorm van een inter-
actieve website, een inleidende film, een interview en een afterparty geprogrammeerd. Daarnaast is 
bij een aantal programma’s in samenwerking met het Filmmuseum een inloopprogramma bestaande 
uit een passend filmpje verzorgd in de theaterzaal waarbij meer achtergrondinformatie werd geboden 
aan de bezoekers.

Rondom de voorstellingen van het muziektheaterstuk Peaches, in het kader van het WMTF, zijn 
workshops gegeven aan leerlingen van de dansopleiding van het Albeda Collega. Het resultaat van de 
workshops is als voorprogramma gepresenteerd bij de voorstellingen. En bij de voorstelling Gutsman 
werd een workshop Dansen als een stripfiguur gegeven. 

In 2008 is het Turkije Nu! Ontsluierende Ontmoetingen project -onze allereerste pilot met het ontslui-
ten van kennis middels nevenprogrammering- afgerond middels het uitgeven en verspreiden van een 
digitale folder en het laden van de website met audiovisuele elementen. 

Toekomstplannen

In het seizoen 2009 keert het Diner Culturel terug als verdiepende nevenprogrammering bij Different 
Vibes, ook zullen workshops en demonstraties plaatsvinden en worden film(pje)s vertoond. 

Tevens wordt in 2009 breder ingezet op het verzamelen van achtergrondinformatie en het ontsluiten 
daarvan via de website. Hiertoe is een curator kennisnetwerk en nevenprogrammering aangesteld die 
samen met een stagiair bezig is met het zoeken en bewerken van content voor de website en interes-
sante manieren om deze kennis te ontsluiten in een inspirerende nevenprogrammering.
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Podium Mozaïek als producent

Het doel hiervan is nieuw divers talent de kans bieden om zichzelf in de kijker te spelen door het 
initiëren en faciliteren van coproducties en talentontwikkeling.

  Coproducties
Per jaar wil Podium Mozaïek twee beginnende professionele makers begeleiden in hun maakproces 
en als coproducent van hun productie optreden. Voor wat betreft de ondersteuning op productioneel, 
publicitair en technisch gebied heeft Podium Mozaïek de vereiste deskundigheid in huis. 

Reis van Rebel

Het begeleidingstraject van 2007 heeft geresulteerd in een project met de titel Reis van Rebel: In 
samenspraak met actrice Reyhan Erdo�an, is een conceptscript opgesteld en een projectaanvraag 
geschreven. De benodigde netwerken, zowel op artistiek als op zakelijk gebied, zijn ontsloten rond 
het project. Resultaat is een projectopzet voor een kindervoorstelling Reis van Rebel die op 19 maart 
2008 bij Podium Mozaïek in première is gegaan. 

Reis van Rebel is een sprookjesachtige voorstelling voor kinderen van 6 tot 10 jaar. In dit beeldende 
theaterstuk zijn Turkse en Nederlandse elementen met elkaar verweven. Het ontroerende verhaal 
wordt door de verteller en muzikant op een voor kinderen invoelbare manier verwoord. De verwarring 
van een kind en haar vlucht in de fantasiewereld is herkenbaar voor kinderen en volwassenen uit 
alle werelden.

Kunstenaars & Co heeft via de heer P. van Hintum een bijdrage geleverd bij het zoeken naar artistiek 
inhoudelijke medewerkers voor de uitvoering van het project.

De vrije voorstellingen van Reis van Rebel bij Podium Mozaïek zijn door 117 kinderen bekeken. De 
Kunsttijd voorstellingen zijn door 351 leerlingen bezocht. De voorstelling is in 2008 12 maal gespeeld 
op 4 verschillende plekken. Om de voorstelling breder uit te kunnen zetten is er een vertelversie gemaakt. 
Voor 2009 staan vooralsnog 12 vertelvoorstellingen gepland. 

Geboeid

Een goed voorbeeld van cross-over tussen Podium Mozaïek en makers met een dubbele culturele bagage 
is de coproductie met de stichting V.E.T. voor het tot stand brengen van de  dans/muziekvoorstelling 
Geboeid die in oktober 2008 in première is gegaan. 

De jonge Turks/Nederlandse Konstanze wordt uitgehuwelijkt naar Turkije. Niet wetende wat voor haar 
ligt, fantaseert ze over een krachtige oude sjeik met een harem. De onbekende sjeik (gedanst door 
Francis Sincerretti, gepensioneerd topdanser van het Nationaal Ballet) boeit Konstanze meer dan 
haar geheime vriendje in Nederland, die jong en nog onervaren is. Welke van deze twee werelden 
en mannen moet ze kiezen? In de voorstelling Geboeid ontmoeten oud en jong en de twee culturen 
van Oriëntaalse opera en urban culture elkaar. Voor deze urban opera over de liefde liet choreografe 
/ regisseuse Susanne Marx zich inspireren door de opera Die Entführung aus dem Serail van W.A. 
Mozart. Het tijdloze liefdesverhaal over de ontvoering van een jong westers meisje naar een oosterse 
harem heeft Marx op verrassende wijze vertaald naar nu. 

De vrije voorstellingen van Geboeid bij Podium Mozaïek hebben in totaal 289 bezoekers getrokken. 
Daarnaast zijn er 60 leerlingen komen kijken naar de schoolvoorstelling. De voorstelling heeft 8 maal 
gespeeld in 2008 op 4 verschillende plekken en is zeer goed ontvangen. 

Voor 2009 staan in ieder geval minimaal 30 korte voorstellingen gepland bij De Parade in Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
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Alliantievorming

Met het oog op de verbetering van de ketensamenwerking gericht op talentontwikkeling heeft Podium 
Mozaïek samen met Theater de Engelenbak en Theater Rast het initiatief genomen voor het opstarten 
van een interorganisationeel overleg ‘de Federatie’.
 
De aanleiding hiervan is:

1  Continuïteit: de initiatieven van een instelling op het gebied van talentontwikkeling worden bepaald 
door haar capaciteit (expertise, financiën en menskracht). En die capaciteit is vaak niet toereikend 
om langlopende trajecten of projecten vanuit een instelling aan te kunnen bieden. Dit betekent dat de 
mogelijkheden voor beginnende makers om hun talent of werk verder te kunnen ontwikkelen vaak 
worden ingeperkt door de (geringe) duur van ontwikkelingstrajecten of projecten/producties. Ze moeten 
veelal lang wachten op een vervolg en kennen de wegen niet naar initiatieven die elders in de stad 
plaatsvinden op het gebied van talentontwikkeling. 

2   Interdisciplinair: een instelling kan doorgaans geen ontwikkelingstrajecten in iedere discipline aanbieden.
3  Aanvulling op ‘traditionele’ opleidingen: deze zijn niet voldoende toegerust voor de interculturele be-

roepspraktijk.
4  Etniciteit: de etnische groep waartoe een maker behoort, biedt een veilige en doorgaans weinig kriti-

sche haven. Blijft een maker bij zijn etnische groep ‘hangen’, dan mist hij de voor zijn ontwikkeling 
noodzakelijke kritische ogen en oren. 

In hoofdlijnen wil ‘de Federatie’ de volgende zich inspannen voor de realisatie van de volgende activiteiten:
•  De diverse competenties van de deelnemende instellingen inzetten om cultureel divers professioneel en 

amateur talent van 17 jaar en ouder in allerlei disciplines de mogelijkheid te bieden om hun talent(en) 
te ontwikkelen in (langlopende) coachings- trajecten;

• Vier volwaardige interculturele producties per jaar, gemaakt door en met beginnende makers; 
• Programmering van die vier producties door podiuminstellingen in Amsterdam én daarbuiten. 

De deelnemers aan het overleg ‘de Federatie’ zijn Theater Rast, Studio West, Podium Mozaïek, Thea-
terwerkplaats Zuid-Oost, Bijlmerparktheater, Jongerentheater 020, Solid Ground Movement, Theater 
de Engelenbak, DNA, MC.

Podium Mozaïek als faciliteit

Het doel hiervan is het faciliteren van initiatieven van externe opdrachtgevers. Net zoals voorgaande 
jaren wordt er een onderscheid gemaakt in tariefgroepen om binnen Podium Mozaïek zoveel mogelijk 
broedplaats initiatieven te faciliteren.
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4  Marketing en publieksbereik

Ontwikkelingen in marketing en publiciteit

Podium Mozaïek programmeert haar publieksvoorstellingen binnen een aantal (leeftijdsgebonden) 
formats. Te weten Different Vibes, Lanterfanter, Club Mozaïek en Kunsttijd. Club Mozaïek en Kunsttijd 
zijn besloten cultuureducatievoorstellingen, Different Vibes en Lanterfanter zijn vrije voorstellingen. 

Een belangrijk deel van het onderscheidende vermogen van Podium Mozaïek is gelegen in de verdie-
ping en de verbanden die naast de voorstelling aangeboden worden aan het publiek: een voorstelling 
krijgt daardoor meer duiding. Ook het onderbrengen van voorstellingen in reeksen, waaraan door-
gaans een concept ten grondslag ligt, draagt bij aan de samenhang en duiding van de voorstellingen. 
Bovendien biedt het kansen voor de marketing en publiciteit: het bouwen aan een keurmerk voor de 
programmering draagt bij aan stijgende bezoekersaantallen en biedt weer kansen voor meer risicovolle 
programmering. 
 
Het afgelopen jaar is gebleken dat het in de etalage zetten van de vrije voorstellingen dmv het naar voren 
brengen van een concept of reeks goed heeft gewerkt: De series Wereldverhalen, Türkü Bar en World 
Sessions zijn hiervan goede voorbeelden. Een verdiepende nevenprogrammering maakt uitdrukkelijk 
deel uit van de verschillende concepten. Nieuw in 2008 was de introductie van de 10 Highlights: een 
selectie van programma’s die een mooi beeld geven van waar podium Mozaïek voor staat. Voor deze 
programma’s zijn extra inspanningen verricht op het gebied van marketing en publiciteit. 

Voor het nieuwe seizoen is in de programmaraad vastgesteld dat een voorstelling in principe nooit op 
zichzelf staat (tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat wel te doen). Dit betekent dat alle voor-
stellingen voor het aankomende seizoen binnen een reeks geprogrammeerd zullen worden. Ook de 
Highlights zullen terugkeren als instrument.

Ontwikkelingen in publieksbereik

In 2008 is het totale aantal bezoekers voor de vrije programmering van Podium Mozaïek gegroeid 
terwijl het budget hiervoor is afgenomen. Met name de voorstellingen van Different Vibes zijn door 
meer bezoekers bijgewoond (40% stijging).

Daarnaast willen wij de ontmoetingen intensiveren middels onze nevenprogrammering. Hierin wordt 
het publiek geïnformeerd over het werk, maakt het kennis met de makers, hun culturele achtergronden 
en hun beweegredenen om interculturele producties te maken. Aan onze verdiepende nevenprogram-
mering hebben in 2008 263 volwassenen (ongeveer 13%) en ruim 25% van de bezoekers (hoofdza-
kelijk kinderen) van de familievoorstellingen deelgenomen. Er is op deze manier een duidelijke groei 
in intensiteit van de bezoeken te meten. 

Om onze prestaties verder te kunnen monitoren in 2008 hebben wij enquêtes gehouden onder bezoe-
kers van onze voorstellingen. Uit deze enquêtes blijkt dat wij er het afgelopen jaar opnieuw prima in 
geslaagd zijn een nieuw publiek te bereiken: ongeveer 65% van onze bezoekers was nog niet eerder 
bij ons geweest. Ongeveer de helft van onze bezoekers vindt zijn weg naar Podium Mozaïek via mond 
tot mond reclame. Ongeveer 35% via onze eigen communicatiedragers en 15% via andere media 
(websites / radio / tv / nieuwsbrieven van derden). 

Naar de leeftijd gevraagd gaf 5% geen antwoord, bleek 11% van onze bezoekers tussen de 14 en 20 
te zijn, 28% tussen de 20 en de 30 jaar, 26% tussen de 30 en de 40 en 30% boven de 40. 

Qua culturele achtergrond geven de enquêtes bij elkaar genomen een beeld dat ongeveer 60% van 
de geënquêteerde bezoekers een Nederlandse achtergrond heeft, ongeveer 10% een Marokkaanse, 
ongeveer 10% Turks, gevolgd door 5% Surinaams en overig. 



Om verschillende reden vinden wij dat deze percentages geen goed beeld geven:
• Veel mensen geven gevraagd naar de culturele achtergrond geen antwoord
• Culturele achtergrond is voor iedereen een subjectief criterium
•  Verder kunnen we zien dat bij de verschillende monoculturele voorstellingen het publiek een meer 

homogene culturele achtergrond heeft dan de verschillende cross-overs en comedy voorstellingen, 
waar het publiek goed gemengd is. 

Ongeveer 35% van onze bezoekers komt uit Amsterdam West, 35% uit overige stadsdelen terwijl 25% 
van onze bezoekers van buiten Amsterdam kwam. 5% gaf geen antwoord. Het opleidingsniveau is in 
ruim 60% van de gevallen HBO of WO en in ruim 10% MBO. 

Deze cijfers zijn in lijn met onze bevindingen over 2008. Wat het meest opvallend is, is de stijging 
in het aantal bezoekers voor de volwassen programmering in combinatie met de verschuiving in 
bezoekersaantallen vanuit de buurt: Dit duidt erop dat onze grootste groep nieuwe bezoekers ook uit 
de buurt komt. Ook is het aandeel van de bezoekersgroep tussen de 20 en de 40 gegroeid van 41% 
naar 54%. 

Deze cijfers zijn in lijn met onze bevindingen over 2008.
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5  Ontwikkeling van competenties
Om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de culturele en zakelijke markt is voor het jaar 2007 
en 2008 een plan opgesteld voor de ontwikkeling van de artistiek, bestuurlijke, personele, zakelijke 
en facilitaire competenties.

Ontwikkeling van artistieke competenties
In 2008 is Podium Mozaïek afgestapt van het werken met een artistiek leider en is gekozen voor het 
werken met een programmaraad waarin verschillende curatoren zitten. De verschillende curatoren zijn 
samen  verantwoordelijk voor het creatieve proces en voor het opstellen van plannen en evaluaties. 
De curatoren stellen redactieteams samen, waar hij of zij externe deskundigen bij kan betrekken. In 
2008 is gewerkt met een curator wereldmuziek en theater, een curator cultuureducatie, een curator 
kennisnetwerk en nevenprogrammering en een curator exposities.

Naast het programmeren van voorstellingen en nevenprogrammering is in 2008 een start gemaakt met 
het (co) ontwikkelen van aanbod in de vorm van coproducties. Binnen het ontwikkelen van aanbod 
is conceptontwikkeling tevens een belangrijke pijler: concepten die binnen Podium Moza�ek (of in 
samenwerking met ons) worden ontwikkeld, staan eveneens geprogrammeerd bij andere podia in het 
land (en zelfs in België). 

Ontwikkeling van bestuurlijke competenties
Het accent van de werkzaamheden van het bestuur is in de afgelopen jaren verschoven van het ne-
men van het initiatief tot realisatie van Podium Mozaïek naar artistieke profilering en continuering van 
de activiteiten. In dit licht is het profiel van het bestuur hergeformuleerd en is tevens een werving en 
selectietraject uitgezet om te komen tot een passende personele samenstelling en benodigde bestuur-
lijke competenties in de komende periode. Dit werving en selectietraject is met een grote trefzekerheid 
ondersteund door Kunst&Zaken en Atana.

Het resultaat hiervan is een vernieuwd bestuur waarin de benodigde bestuurlijke competenties voor 
de komende periode vertegenwoordig zijn.

Bestuurleden Mozaïek per 31 december 2008:

Dhr. E van Nass (voorzitter), directeur Rabobank Amsterdam-West; 
Dhr. F. Siddiqui (secretaris), journalist en publicist; 
Mw. N de Jesus (penningmeester), directeur ZARA Holding BV; 
Dhr. Ö. Gölpınar, schrijver en adviseur voor kunst en cultuurbeleid; 
Dhr. M. Weijers, zelfstandig adviseur.

Leden van de aanbevelingscommissie van Podium Mozaïek per 31 december 2008:

Dhr. S.J. Noorda, voorzitter VSNU;
Mw. N. Azough, lid Tweede Kamer;
Dhr. G. Reteig, voormalig hoofdredacteur MTNL; 
Mw. F. Müjde, cabaretier en columnist; 
Dhr. J. Ruijter, voormalig coördinator Mozeshuis en Mozes & Aäronkerk;  
Dhr. F. Houterman, voormalig voorzitter MKB-Amsterdam;
Dhr. Werkman, voormalig stadsdeelvoorzitter Bos en Lommer;
Mw. S. Bruines, voorzitter branchevereniging kunsteducatie en kunstbeleving De Kunstconnectie.
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Ontwikkeling van personele competenties
Naast het artistiek team bestaande uit vier curatoren, is in 2008 verder geïnvesteerd in de profes-
sionalisering van de personele organisatie. De sleutelfuncties zoals publieksinformatie, techniek en 
beheer, productie en zakelijke verhuur zijn bemenst met professionals. Het aantal additionele functies 
is in 2008 verder verminderd. Het team wordt daarentegen versterkt door de inzet van langdurige 
stages op HBO en MBO niveau. Hiermee vervult Podium Mozaïek een maatschappelijke functie met 
betrekking tot kennisoverdracht op het gebied van diverse specialismes, maar ook van cultuur en 
(multiculturele) maatschappij.
 
Het flexteam, dat uitsluitend programmagebonden werkzaamheden verricht, wordt ingezet om pieken 
in de dienstverlening op te vangen en bijzondere specialismen aan te trekken voor de culturele pro-
grammering. Aanvullend hierop hebben twee vrijwilligers deeluitgemaakt van de menselijke kracht 
van Podium Mozaïek.

Ontwikkeling van facilitaire competenties
Het technisch team

In 2008 is voor het eerst gewerkt met stagiaires. Dit heeft een goede uitwerking op de teamsamenstelling 
gehad en kwam zeker de sfeer op de vloer ten goede. Door deze door het COC erkende opleidingsplek 
werd tevens een werkhouding gestimuleerd waarbij kennisoverdracht wordt geprikkeld en ontwikkeld. 
Van fouten kun je leren i.p.v. te wijzen naar een ander. Met de stagiaires als extra krachten kon er 
tevens met dubbele teams worden gewerkt en bleken met name de coproducties Reis van Rebel en 
Geboeid een toegevoegde waarde voor de stage. 

Technische productie

Voor het hele traject van aanvraag tot uitvoering, is de organisatie van het werk, haar taken, de com-
municatie, de participanten en veiligheid vastgelegd in een procedure. Het vastleggen en implementeren 
van deze procedure is in 2008 beproefd en wordt in 2009 opgenomen in het personeelshandboek. 
De huidige ervaring laat nu al een consistentere werkwijze en informatie overdracht zien zowel intern 
naar de overige afdelingen als extern naar klant of bespeler toe. 

Veiligheid

Het BHV(bedrijfshulpverlening)-Sheet is ingevoerd als standaard document voor elk evenement in de 
bovenzaal. Dit document maakt onderdeel uit van de procedure Technische Productie. Dit document 
is naast een checklist voor de BHV ook een verzameldocument waarmee de veiligheid gewaarborgd 
blijft en een vast onderdeel is van het dagelijks werk. Naast de BHV organisatie wordt ook bedoeld de 
ARBO wetgeving voor op de werkvloer almede een risico analyse vooraf t.a.v. decor, publiek, spelers 
en medewerkers opdat hierop tijdig kan worden geanticipeerd met doeltreffende maatregelen.

Mozaïek productie huis

De coproducties, Reis van Rebel en Geboeid, zijn in eigen huis afgemonteerd en volledig technisch 
geproduceerd door de Afdeling Techniek. Dit bracht een nieuwe wijze en vooral extra werk met zich 
mee binnen het technisch team, omdat er nu zowel een team buiten als binnen voor Podium Mozaïek 
gelijktijdig aan het werk is. Voor de voorstelling Geboeid is tevens het artistieke potentieel binnen het 
technisch team ingezet voor de vormgeving.     

Faciliteiten

Het gebouw is gedeeltelijk opnieuw geverfd na het rookverbod. Het onderhoud en de aanpassingen 
wordt zoveel mogelijk door het technisch team uitgevoerd. De gehele inrichting t.b.v. de expositie is 
daar een voorbeeld van. De studio behoeft nog immer een vaste theatertechnische installatie alsmede 
zorgen de coproducties voor extra behoefte aan theatertechnisch materiaal. Op meerdere punten zowel 
voor de programmering als de zakelijke klant behoeft de theatertechnische installatie aanvulling van 
materiaal alsmede vervanging van enkele onderdelen.  
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Auditiedag Jong Rast 
geslaagd; 52 nieuwe talenten 
gevonden 8-OCTOBER-2008 WESTERPOST 5
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6  De Broedplaatsfunctie
De accommodatie van Podium Mozaïek is al vanaf april 2005 voor een deel een zogeheten broedplaats. 
Podium Mozaïek is dan ook een toegankelijk en betaalbaar voor producerende kunstenaars.

De (broedplaats)studio, (broedplaats)kantoor, (broedplaats)ticketbalie& bespreekbureau en 50% van 
beschikbaarheid (openingsdagen) van de Theaterzaal & Foyer maken onderdeel uit van de zogeheten 
‘broedplaatsen voor kunstenaars’ en worden slechts verhuurd aan de door Stichting Woon- Werkruimten 
voor Kunstenaars erkende kunstenaars of kunstinstellingen. De kale huurprijzen voor deze vertrekken 
zijn gefixeerd op � 46,- per vierkante meter bvo (prijspijl 2002) exclusief btw.

Theater Rast en Podium Mozaïek zelf zijn de vaste gebruikers van de broedplaatsruimtes. In 2008 is 
het gebruik van de broedplaatsruimten substantieel gestegen. De theaterzaal is 38 dagdelen verhuurd 
(tegenover 23 dagdelen in 2007)  en de flex- studio 62 dagdelen (in tegenstelling tot 2 dagdelen in 
2007) aan de tijdelijke broedplaatsgebruikers zoals Circus Elleboog, Stichting Kudde, Stichting V.E.T. 
en aanvullende programma’s van Theater Rast.

Auditiedag Jong Rast 
geslaagd; 52 nieuwe talenten 
gevonden 8-OCTOBER-2008 WESTERPOST 5



j a a r v e r s l a g  20 0 8  30

Gaan! 
29-SEPTEMBER-2008 PS VAN DE WEEK

7  Zakelijke prestaties
De bezettingsgraad van de accommodatie is in 2008 verder gegroeid en het komt uit op 80%. Dit is 
10% meer dan door ons zelf geraamde bezettingsgraad.  

Op jaarbasis kwam het gebruik van de accommodatie en faciliteiten voor de culturele productie en 
programmering uit op 65% terwijl de zakelijke verhuur 35% bedroeg.

GEBRUIK IN DAGDELEN
ZAAL STUDIO TECHNIEK TECHNICI

Different Vibes 123 - 123 180
Club Mozaïek 45 - 45 68
Lanterfanter 48 - 48 72

Kunsttijd 45 - 45 68
Community Art 54 - 54 81

subtotaal cultureel 315 0 315 473
zakelijke verhuur 139 337 117 180,3

TOTAAL 454 337 432 653
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Algemene informatie 
Podium Mozaïek

Bos en Lommerweg 191�

1055 DT Amsterdam�

T 020 5800380�

F 020 5800389� 

E info@podiummozaiek.nl

www.podiummozaiek.nl


