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Voorwoord 

Het is onze ambitie om in de huidige kunstenplanperiode meer programma´s te presenteren die passen 

bij het DNA van Mozaïek waarmee we ons grootstedelijk publiek nog beter kunnen bedienen. 

In 2017 is ons publieksbereik opnieuw gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. De beoogde 

publieksaantallen zijn daarmee in 2017 opnieuw volledig behaald. Steevast uitverkocht zijn de 

familievoorstellingen op zondagmiddag, peuterconcertjes op vrijdagochtend, voorpremières van het 

presentatievormen te ontwikkelen, om zo een breder publiek aan te kunnen spreken: nieuwe makers 

worden gepresenteerd binnen een festival en spoken word wordt georganiseerd rondom andere 

voorstellingen.  

Met de ondersteuning van jonge makers, de presentaties in RRReuring en de koppeling aan een jong 

publiek en aankomende talenten investeert Podium Mozaïek in de toekomst van het theater, de 

koppeling met de samenleving en het stimuleren van talenten.  

We zijn er trots op dat het publiek ons aanbod en publieksbeleving waardeert met een dikke voldoende 

(gemiddelde overall waardering van 8,31). 

 

Zafer Yurdakul, directeur 
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Overzicht publieksbereik 

In 2017 hebben we onze doelstellingen met betrekking tot publieksopkomst ruimschoots gehaald. Het 

totaal aantal bezoekers steeg licht, terwijl het aantal activiteiten licht daalde. Het aantal bezoekers per 

activiteit steeg met gemiddeld ruim 5,5%. 

Kwantitatieve gegevens: TOTAAL OVERZICHT 

  aantal bezoekers 

gepland gerealiseerd geraamd gerealiseerd 

programmering voor een 

cultureel divers publiek tussen 

de 18 en 35 jaar 

2017 

(2016) 
 

77 

(48) 

 

72 

(64) 
 

10.010 

(6.540) 
 

8.310 

(6.797) 

 

 2017 

(2016) 

40 

(40) 

22 

 (23) 

800 

(800) 

1305 

(940) 

Speciale programmering 18  35 

jr voor de buurt (zonder 

WESTwaARTS) 

 

2017 

(2016) 

 

10 
(0)  

 

9 

(9) 

 

1.718 
(0)  

 

1.833 

 (1.675) 

Lanter & Fanter  

familievoorstellingen 

 

 

 

 

PomPomPom 

2017 

(2016) 

12 

(10) 

 12 

(45) 

1.176 

(800) 

1.457 

(1.837) 

2017 

(2016) 

24 

(10) 

18 

(16) 

480 

(200) 

610 

(385) 

2017 

(2016) 

12 

(0) 

18 

(0) 

240 

(0) 

345 

(0) 

Expositie-  2017 

(2016) 

 

5 

(6) 
 

7 

(14) 

 

200 

(300) 

 

225 

(538) 

 

WESTwaARTS 2017 

(2016) 
 

24 

(32) 
 

30 

 (40) 

 

5.760 

(5.120) 

 

9.290  

(7.568) 

 

Kunsttijd: binnen schoolse 

cultuureducatie basisonderwijs 

 

Workshops 

 

2017 

(2016) 
 

 

14 

 (14) 
 

 

15 

 (16) 
 

 

2.030 

(2.030) 

 

  

1.975 

 (2.094) 

 

2017 

(2016) 

94 
(0)  

14 

(27) 

943 
(0)  

343 

(691) 

RRReuring: Alliantie Nieuwe 

Makers 

2017 

(2016) 

16 

(18) 

10 

(11) 

960 

 (1.080) 

542 

(375) 

Gastprogrammering (inhuur) 2017 

(2016) 

12 

(12) 

28 

(23) 

1.600 

(1.600) 

4.054 

(3.601) 

Totaal voorstellingen  2017 170 201 23.694 

 

28.031 

Totaal nevenprogrammering 2017 158 54 2.223 2.258 

Totaal generaal activiteiten en 

bezoekers in Podium Mozaïek 

 

2017 

(2016) 

 

328 

(190) 

 

255 

(266) 

 

 

25.917 

(18.470) 

 

30.289 

(29.907) 
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Kernactiviteiten 

Ook in 2017 is Podium Mozaïek een grootstedelijk theater van nu met, muziek, dans, theater, spoken 

word, verhalen, beeldende kunst, film en alle mogelijke combinaties daarvan. In de zalen, in het hele 

gebouw en in de buurt. Met cultuureducatie om vroeg te beginnen en randprogrammering om drempels 

weg te halen. En met sterke partners in huis en daarbuiten. 
 

Onze programmering is bij uitstek interdisciplinair en intercultureel. De keuze hiervoor ligt besloten in 

onze wens een cultureel divers publiek aan te spreken en bijeen te brengen, om zo een podium te zijn 

dat de hedendaagse realiteit van de grote stad representeert. Podium Mozaïek presenteert, ontwikkelt 

en stimuleert dit intercultureel en disciplinair divers programma voor een grootstedelijk, en dus 

cultureel divers publiek, dat zichzelf herkent in het programma aanbod, en/of elkaar daardoor leert 

kennen. Wij putten hierbij uit zowel lokale, als landelijke als internationale bronnen.  
 

Met onze huisgezelschappen - het Nederlands Blazers Ensemble (NBE), Theater Rast, DEGASTEN, reART 

Collective en De Werkelijkheid  en met vaste bespelers Urban Myth, Sahand Sahebdivani, Oorkaan, 

Solid Ground Movement en Alida Dors vormen we een strategische alliantie om elkaars artistiek en 

maatschappelijk profiel te versterken en het cultureel diverse publiek beter te bedienen met 

intercultureel programma aanbod. Langdurige samenwerking is er met Julidans Festival, IDFA, 

Storytelling Festival, Mezrab en De Centrale (Gent).  

 

     Internationaal aanbod / artiesten 

Buurtgericht  Grootstedelijk publiek 

      nationaal aanbod / artiesten 

 

Artistieke visie 

Bij Podium Mozaïek draait alles om culturele diversiteit. Die diversiteit is niet overal op de culturele 

plattegrond van Amsterdam -of Nederland - zo vanzelfsprekend als hier; sommige plekken en 

initiatieven zijn weggevallen, anderen weten er geen raad mee. Terwijl er een generatie van zowel 

makers als publiek klaarstaat voor wie diversiteit de normaalste zaak van de wereld is! 

De verantwoordelijkheid om daar een presenterend en producerend podium voor te zijn willen we graag 

nemen. Door steeds meer te laten zien en ontwikkelen, door makers te stimuleren, door 

dwarsverbanden te leggen en door de organisatie die voor dit alles nodig is te versterken. 

Matinee Danse Drame 

Julidans 

Cafe Istanbul

NBE coproducties 
IDFA 

Storytelling 

WESTwaARTS 

4 / 5 mei 

NBE voorpremieres 

West Words 
Cultuureducatie  
Lanter&Fanter

Theater 

Spoken Word

Storytelling 

Muziek 

RRReuring 
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Onze ligging in West en de samenstelling van de bevolking heeft direct invloed op wat we doen. Podium 

Mozaïek richt zich als een van de weinige podia in Nederland in de kern op culturele diversiteit. Het is 

het uitgangspunt voor al onze activiteiten en is in alle geledingen verankerd in de organisatie.  

Podium Mozaïek verwacht van haar artiesten en producenten dan ook een authentieke opvatting over 

stedelijk publiek van nu en van de toekomst. Een productie of activiteit moet bij voorkeur leiden tot een 

levendige confrontatie met het publiek en uitnodigen tot reflectie over onderwerpen die belangrijk zijn 

voor onze samenleving.  

Vanuit onze visie is het ook logisch om bij te dragen aan de ontwikkeling van talentvolle kunstenaars. 

We hebben behoefte aan nieuw aanbod voor ons publiek en aan makers die de brug naar dit publiek 

kunnen slaan.  

 
Artistieke strategie 

Het programma aanbod van Podium Mozaïek bestaat deels uit voorstellingen en concerten die we 

boeken uit het reguliere aanbod of aangeboden krijgen door onze partners. Daarnaast hebben we de 

afgelopen jaren ook veel intercultureel en interdisciplinair aanbod zelf (mede)ontwikkeld om beter aan 

te sluiten bij ons publiek. Dat betekent voor ons niet alléén het samenbrengen van uiteenlopende 

makers en publieksgroepen: we streven naar uitwisseling tussen de groepen in de hoop dat hierdoor 

meer begrip ontstaat voor ieders leefwijze en keuzes. Hierbij hebben wij een dramaturgische en 

modererende rol. 

 

Om een evenwichtig en interessante programmering tot stand te kunnen brengen ligt onze focus op:  

 

1. programmeren: het tonen van interessante makers en publieksontwikkeling daarvoor; 

2. arrangeren: diverse programmering aan elkaar verbinden en inbedden in een wijdere context, als de 

dramaturgen van ons eigen huis; 

3.  talentontwikkeling en ontwikkeling van genres: het faciliteren van relevante nieuwe makers met 

verschillende culturele achtergronden die andere verhalen laten horen over grootstedelijke thema's; 

en het ondersteunen en ontwikkelen van kunstdisciplines die de interesse hebben van (specifieke) 

groepen in de samenleving en meer aandacht nodig hebben. 

 

Bij elkaar betekent dit een doorlopende carrousel van makers, partners en series, binnen en buiten ons 

theater, geïnitieerd en ondersteund door onze vaste ploeg medewerkers.  

In ons programma onderscheiden we drie soorten activiteiten:  

 

1. Programmeren en arrangeren voor een cultureel divers publiek tussen de 18 en 35 jaar én hun 

jonge kinderen  

2. Cultuureducatie  

3. Talentontwikkeling binnen de Alliantie Nieuwe Makers  
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Programmeren en arrangeren voor een grootstedelijk publiek tussen de 18 en 

35 jaar én hun jonge kinderen 

Podium Mozaïek richt zich met de programmering op een grootstedelijk, cultureel gemixt publiek en 

hun jonge kinderen. Binnen deze programmering maken w

grootstedelijke bezoekers van 18 - 35 jaar, programmering speciaal voor de buurt, familie-

programmering en exposities.  

 

Programmering voor een grootstedelijk publiek tussen de 18 en 35 jaar  

Podium Mozaïek heeft een brede programmering, waar vrijwel alle disciplines in de podiumkunsten 

onderdak vinden. Door deze brede programmering weten verschillende groepen mensen de weg naar 

het podium te vinden en dit maakt het tot een levendige en toegankelijke plek, waar mensen graag 

komen en zich thuis voelen.  

Kwantitatieve gegevens: programmering voor een cultureel divers publiek tussen de 18 en 35 jaar  

aantal voorstellingen aantal bezoekers 

gepland gerealiseerd geraamd gerealiseerd 

48 77 6.540 6.739 

a  aantal bezoekers 

40 22 800 1305 

 

Theater 

Theater is de meest omvangrijke serie in de programmering van Podium Mozaïek. Het herbergt een 

grote diversiteit aan stijlen en vormen, maar wordt bijna altijd gekenmerkt door interdisciplinariteit en 

modernere verteltechnieken dan teksttoneel. Belangrijk voor de keuze van het getoonde werk zijn de 

makers en hun achtergrond én de focus op een maatschappelijke, grootstedelijke thematiek. 

Sadettin Kirmiziyüz/Trouble Man  De Vader, De Zoon en het Heilige Feest | Raymi Sambo  Mijn 

(bij)vrouw | Lizzy Timmers Groep  De Terugkeer-Turk | World Opera Lab  Dans met de zeven sluiers  Het 

Offer | Raymi Sambo & Rikki Beadle-Blair   Legendary Children | Theatrum Mundi (Festival 

First Contact) | De Nieuw Amsterdam  Salaam Jeruzalem | Nasrdin Dchar  DAD | Theater RAST  Verhaal 

halen  Bloedbroeders | Amsterdams Andalusisch Orkest  Leo Africanus | DEGASTEN  We The People | 

Archell Thompson  De Naakte Antilliaan | Stichting Granate  Yalda - De langste nacht. 

 

Storytelling 

Storytelling is een jonge en interessant onderdeel van de theaterdiscipline. De verteller maakt echt en 

letterlijk contact met het zijn publiek en kan door een uitgekiende balans van verhalen en actualiteit, 

persoonlijk en universeel, bezoekers aanspreken op hun verbeelding en hun ervaring. De betrokkenheid 

van de toeschouwer is bij goede verhalenvertellers, goed voelbaar in de zaal, wat de theaterervaring nog 

prettiger maakt. Je hoort er echt bij! Om een diversiteit in doelgroepen te bereiken is storytelling in 

potentie een veelbelovende discipline. Het is heel herkenbaar en vereist geen kennis van theater en zijn 

vele vormen en instrumenten. Podium Mozaïek wil investeren in de ontwikkeling van de vorm en het 

vergroten van het publieksbereik door samenwerking met Sahand Sahebdivani, Café Mezrab, 

Storytelling School en Storytelling Festival.  

Soufiane Moussouli - Gelukzoeker (First Contact) | Anastasis Sarakatsanos - The Alekseij Tapes (First 

Contact) | Shah Tabibi  The Shah of Holland (First Contact) | Mezrab Storytelling School  eindpresentaties 

| De Dag van de Vrede: Sahand Sahebdivani & Raphael Rodan - My Father held a gun | Storytelling Festival  
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Comedy 

Comedy is een populaire serie dat een ander publiek trekt dan andere disciplines. In de serie proberen 

we een mix van talentvolle beginners tot gevestigde grote namen te presenteren, die verschillende 

stijlen van comedy en cabaret hebben.  

Soundos  Geboren met ervaring | Funda Müjde  Funda draait door | Nabil  Tijdmachine | Fuad Hassen 

 Held  

 

Dans 

Elk voorjaar presenteert Podium Mozaïek 3 tot 4 dansvoorstellingen en brengen we begin zomer een 

internationale productie van samenwerkingspartner Julidans. De dans in Mozaïek kenmerkt zich door 

zijn fysicaliteit, bewegingsgerichtheid en inhoudelijke focus op menselijke en maatschappelijke 

 

Gianni Grot & Company  From Roots II Crown | Alida Dors  True Colors | Nacera Belaza  Sur le Fil 

(JuliDans) 

 

Club Mozaïek live 

Club Mozaïek Live is een van de muziekseries van Podium Mozaïek en richt zich op een jong, 

grootstedelijk publiek met een diverse culturele achtergrond. De serie is gericht op een unieke 

muziekervaring van het publiek: twee bands spelen voor het eerst samen, maken samen muziek, 

wellicht een nieuw nummer en beïnvloeden elkaar artistiek en muzikaal. Voorafgaand en na het concert 

speelt een DJ om het tot een lekkere avond uit te maken. In samenwerking met Lisa de Jongh, die ons 

helpt en adviseert bij het samenstelling van de concerten en de keuze van bands en muzikanten, hebben 

we een nieuwe partner, Wicked Jazz Sounds, toegevoegd aan het concept. Wicked Jazz heeft een groot 

netwerk in de Nederlandse popmuziek en door hun wekelijkse dansavonden in Sugarfactory een grote 

schare fans en volgers. Wicked Jazz verzorgt in seizoen 17  18 de DJ, het programma voor de laatste 

Club Mozaïek Live van het seizoen en helpen mee in de promotie van alle avonden naar hun achterban. 

Club Mozaïek Live: Sarah-Jane en Gerson Main | Club Mozaïek Live: De Nachtdienst & The Ish | Club Mozaïek 

Live: Koffie & Nana Adjoa  

 

Café Istanbul 

Tijdens de populaire muziekserie Café Istanbul kunnen bezoekers kunnen genieten van de laatste 

muziek uit Istanbul, terwijl ze genieten van een hapje en drankje. De serie biedt een divers palet aan 

muzikanten van grondleggers van de Anadolou rock en tot aan hippe jonge bands. De Cafés 

zijn altijd uitverkocht en kunnen op een vaste schare fans rekenen. Deze serie komt tot stand in 

samenwerking met De Centrale in Gent en/of Mystiek Productions.  

 - 50 jaar jubileum tour | Zuhal Olcay  

 

Café Marrakesh 

Naast de zeer succesvolle Club Istanbul wilden we ook herkenbare Marokkaanse muziekavonden met 

bands en musici uit Marokko in ons programma opnemen. Er is voor gekozen om Marmoucha te vragen 

om de avonden samen te stellen  als kenner van het aanbod en de interesse onder de Marokkaanse 

gemeenschap hier. De eerste avond was qua publiek een groot succes. De avond was uitverkocht. Het 

programma kan nog iets scherper.  

Abderrahim Souiri en Ahwach Affous Roffous  

 

Overige concerten: 

Flamenco Biennale  Flamenco Andalus | Merlijn Twaalfhoven  A postcard from Aleppo | Amsterdams 

Andalusisch Orkest en Abir El Abid Maghreb Icons | Svara Samsara  ihkv Europalia Indonesia  
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Spoken Word 

Spoken word is een ingewikkelde discipline voor de theaterzaal van Podium Mozaïek. Om ons publiek 

op te warmen voor spoken word hebben we samen met Babs Gons De Vurige Harten Club ontwikkeld. 

Samen met andere spoken word artiesten brengt Babs voorafgaand of na een programma in de grote 

zaal een spoken word act van maximaal 10 minuten in de foyer. De reacties van het publiek zijn 

verschillend: De ene keer wordt er geconcentreerd geluisterd, de andere keer lijkt het publiek weinig 

rekening met de woordkunstenaars te houden. In 2018 zullen we samen met Babs Gons en Art Harder 

nieuwe formaten ontwikkelen voor Spoken Word in Podium Mozaïek. 

 

Nieuwe makers in de programmering: RRReuring 

Podium Mozaïek ondersteunt jonge makers in hun ontwikkeling. Naast het presenteren van nieuwe 

makers in ons festival RRReuring (nieuwe editie februari 2018), duiken nieuwe makers met regelmaat 

op in onze programmering.  

Kwantitatieve gegevens: Nieuwe Makers 

aantal voorstellingen aantal bezoekers 

gepland gerealiseerd geraamd gerealiseerd 

16 10 960 600 

Rajae El Mouhandiz  Thuis, ontheemd | Dilan Yurdakul  tekstpresentatie Carmen  voorstelling Carmen 

| ZINA/Melih Gencboyaci - Vijfduizendtweehonderd Woorden - JONGNBE & IX  Dancing in the Wind | 

Mezrab Storytelling School (meerdere presentaties) 

 

IDFA op locatie in Podium Mozaïek 

In Podium Mozaïek wordt tijdens IDFA een bijzondere selectie documentaires in intieme setting 

vertoond. Fascinerende films over urgente maatschappelijke ontwikkelingen en tijdloze tradities. Over 

toekomstige generaties en de generaties van gisteren, over migranten en over het leven in de grote stad. 

Ook schitterden er muzikale grootheden in het programma. Daarnaast was er een speciale selectie 

binnen het IDFA thema Shifting Perspectives - The Arab World met veel aandacht voor de recente 

ontwikkelingen in Syrië, een verdiepend historisch college en met een mooi optreden van zangeres Abir 

El Abid met het Amsterdams Andalusisch Orkest, die klassieke Algerijnse nummers brachten na de film  

China is Still Far Away, die een inkijk geeft in de recente historie van Algerije.  

Step by Step & A Flood in Baath Country (Shifting Perspectives) - Letters to S. & Black Stones - Watani My 

Homeland  69 Minutes of 86 Days - China is Still Far Away  The Man behind The Microphone  When 

God Sleeps - Híbridos, the Spirits of Brazil  House in the Fields  Whose Streets  Unheard & Betty - They 

- Ethiopiques - Revolt of the Soul  Chavela - The Interior City & Last Days in Shibati  

Impulso  Distant Constellation  - Kalès   
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Programmering met en voor de buurt  

Amsterdam West is onze thuisbasis en met haar gemixte bevolkingssamenstelling een inspiratiebron 

voor onze programmering. Hoewel we ons met onze programmering richten op een grootstedelijk 

publiek uit heel Amsterdam, maken we in onze programmering ook op een bijzondere manier 

verbinding met (de inwoners van) Amsterdam West. Werken met en voor buurtbewoners, een 

vanzelfsprekend onderdeel van onze programmering, stelt ook eisen aan de kwaliteit van het aanbod. 

Achterstanden inhalen, cultuurverschillen overbruggen  dat vraagt van onze programmering en de 

artiesten concentratie en niveau. De kunst die we in en voor de buurt presenteren moet scherp en urgent 

zijn. Vandaar dat we niet zomaar een podium bieden aan optredens en initiatieven uit de buurt, al doen 

we dat graag, we entameren vooral zelf en vragen van onze verwante kunstenaars om hiervoor hun 

specifieke kwaliteiten in te zetten.  

 

Kwantitatieve gegevens: programmering met en voor de buurt (zonder WESTwaARTS) 

aantal voorstellingen aantal bezoekers 

gepland gerealiseerd geraamd gerealiseerd 

32 34 5.120 11.123 

 

Concerten van huisgezelschap NBE 

NBE is een nationaal en internationaal ensemble van virtuoze blazers en andere muzikanten. Hun 

oeuvre is breed en omvat de Europese muziekhistorie, hoogtepunten uit de wereldmuziek en spannende 

uitstapjes naar andere disciplines, zoals beeldend theater of storytelling. NBE wil, net als Podium 

Mozaïek graag een nieuw publiek bereiken en zich verbinden met de buurt. Voordat de NBE producties 

in première gaan, krijgt de productie een voorpremière in Podium Mozaïek die gratis toegankelijk is voor 

buurtbewoners. Het werk van NBE is van uitzonderlijk hoog niveau en hun voorpremières in Mozaïek 

zijn steevast uitverkocht.  

NBE  Don Giovanni, de pocketopera - Wonderlijke Verhalen  Georgië - Oost, West, Thuis niet Best 

 

WESTwaARTS in het Erasmuspark  

Voor het zesde jaar organiseerden we dit jaar WESTwaARTS in het Erasmuspark. Het is een gratis festival 

vlak voor de zomervakantie aanbreekt en wil door middel van een interdisciplinaire programmering 

zoveel mogelijk verschillend publiek te trekken. De focus ligt op de muziekprogrammering die zich 

kenmerkt door een grote diversiteit in muziekstijlen en culturele achtergronden. Naast concerten zijn er 

verschillende kinderactiviteiten, theater, beeldende kunst/fotografie of andere meer discursieve 

formaten te beleven. Het festival is op families gericht, maar kan zeker ook de chillende twintiger en 

vrienden verleiden om te komen. De ontspannen sfeer maakt dat allerlei mensen zich er thuis voelen. 

Zitakula | Mabassa | Wasim Arslan | Leeways | Amariszi | VANTA | Nicole Bus | TenTemPiès 

 

Dit jaar boden we twee bands uit de buurt ook de mogelijkheid om hun kunnen te tonen. Van de zeven 

inzendingen zijn uiteindelijk de in Maleisië zeer populaire Salam Musik (met voorman uit Bos en 

Lommer) en de driemansformatie Mister Pulp gekozen. 

 

Voor de kinderen hadden we de spel en kokkerel activiteiten van WestBeweegt, het bouw je eigen boom 

atelier van Operatie Periscoop, lekker luisteren naar de Voorleesexpress, het theatrale concert Het Kleine 

Theater in Concert en de fysieke voorstelling Buurman in de Natuur van plan-d.  
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Locatie en straattheater was vertegenwoordigd door moordlustige dans in een dobberende roeiboot van 

Vloeistof en de gezonde-groente analyse van de mobiele telefoon door Faktotum. Park- en 

voorbeeld de Black American fotograaf Gordon Parks (FOAM) en wandelen én luisteren naar het park 

onder leiding van Soundtrackcity.  
 

WESTwaARTS was dit jaar over twee weekeinden verspreid, waarbij de zaterdag met twee concerten wat 

meer op een jonger publiek, en zondag meer op families is gericht. WESTwaARTS 2017 is goed bezocht 

en werd goed gewaardeerd door het publiek.  

 

4 en 5 mei 

Op 4 konden buurtbewoners na de herdenking bij De Zittende Vrouw gezamenlijk verder herdenken in 

Podium Mozaïek. Als onderdeel van het programma Theater na de Dam presenteerden we in 

samenwerking met Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam (SLAA) het programma: Atlas van een 

bezette stad. Een prachtige mix van beeld, verhaal mime en muziek in een regie van Kasper Kapteijn.  

Op 5 mei schoven buurtbewoners en theatermakers aan bij de vrijheidsmaaltijd na afloop van de 

voorstelling Salaam Jeruzalem van De Nieuwe Amsterdam.  

 

East Type- West Type  The performance 

East Type West Type is een samenwerking tussen AGAlab, GWA en Podium Mozaïek; een ontmoeting 

tussen beeldende kunst en podiumkunst geïnspireerd door het langlopende onderzoek van de Libanese 

ontwerper Lara Captan naar de mogelijkheden om een meer oorspronkelijk Arabisch font te 

ontwikkelen, zonder zich te hoeven confirmeren aan westerse grids en afspraken. Twee jonge 

ontwerpers Maria Arnardóttir en Kjersti Alm Eriksen (ISL/NOR) werden gekoppeld aan spoken word 

artiest Juan-Carlos Goilo. Samen maakten zij de cross-

die tijdens 24 uur West is getoond in Broedplaats Lely. 

 

Best of The West  talentenjacht 

In 2017 zijn we een meerjarige samenwerking aangegaan met Operatie Periscoop om dé talentenjacht 

voor jongeren uit Amsterdam West bij Podium Mozaïek in huis te organiseren. Best of the West biedt 

alle jonge mensen van 8 tot 23 jaar die wonen, werken of leren in West de mogelijkheid deel te nemen 

aan de finales van Best of the West. Al meer dan 10 jaar zijn de finales van Best of the West (BOTW) een 

succesvol platform voor kinderen en jongeren uit Amsterdam West.  

 

DEGASTEN open dag 

Om jongeren uit Amsterdam West (en daarbuiten) op een laagdrempelige manier kennis te laten maken 

met theater, huisgezelschap DEGASTEN en Podium Mozaïek hebben we in 2017 samen met DEGASTEN 

een open dag georganiseerd. Tijdens deze open dag konden jongeren gratis theaterworkshops volgen 

en een theatervoorstelling zien.  

 

Mozaïek in Motion  jongerenredactieraad ism Operatie Periscoop 

Sinds seizoen 2017  2018 wil Podium Mozaïek 10 voorstellingen per seizoen presenteren voor jongeren 

(12+). Om beter te weten wat jongeren leuk / goed vinden, en wat hen overtuigt om het theater te 

bezoeken heeft Podium Mozaïek, begeleid door Operatie Periscoop een jongerenredactie opgezet. Zij 

geven feedback op voorstellingen die zij hebben gezien, geven hun mening over publiciteitskanalen en 

als jongerenraad naar voren komt. In het najaar van 2017 zijn ze naar Verhaal Halen geweest, We The 

People, Club Mozaïek Live en Fuad Hassen.  
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Lanter & Fanter 

De vrije programmering voor de (groot)ouders en kinderen van Amsterdam West e.o. is gebundeld in 

de programmareeks Lanter & Fanter. Met deze programmareeks kan het cultureel diverse publiek waar 

Podium Mozaïek zich op richt in familieverband voorstellingen bezoeken. Het aanbod bestaat uit 

theater, muziek- en dansvoorstellingen voor kinderen vanaf 1,5 tot 12 jaar. 

 

Het concept van de familievoorstelling met aansluitend een actieve en een creatieve workshop voor de 

kinderen, waardoor het bezoek aan het theater verder gaat dan alleen de voorstelling blijft 

onverminderd populair en de voorstellingen en workshops zitten altijd helemaal vol. Voor 2018 wordt 

gekeken of we bij een aantal voorstellingen ook een meer thematische verdieping kunnen aanbrengen. 

Voor het vierde jaar op rij heeft podium Mozaïek meegedaan aan TF Jong: De keuze van Podium Mozaïek 

was Kereltje van theater Sonnevanck geregisseerd door een van de artistiek leiders van huisgezelschap 

Theater RAST, Celil Toksoz. De voorstelling is een Nederlandse bewerking van de Turkse Kelo lan 

verhalen en werd bijzonder goed ontvangen door de uitverkochte zaal.  

Wijnand Stomp  Jip en Janneke |  HipHop Hoera | De Toneelmakerij  Jazz Duzz | Anne 

Maike Mertens  Superoma | George en Eran producties ism Toneelmakerij  Woestijnjasmijntjes | Theater 

Sonnevanck  Kereltje | Lange Mannen  Meneer Bork zoekt een woord | DrumDrumDrum - BanBanKune 

In de tweede helft van 2017 is de succesvolle serie PomPomPom in samenwerking met huisgezelschap 

Oorkaan opnieuw van start gegaan: ook in 2017 is deze reeks waarbij kinderen tussen de 1,5 en 3 jaar 

op interactieve wijze kennismaken met verschillende instrumenten bijzonder succesvol en steevast 

uitverkocht (2 voorstellingen op de vrijdagochtend).  

Oorkaan - PomPomPom - Percussie met Moussé Dramé | Oorkaan - PomPomPom - Viool met Maria-Paula 

Majoor | Oorkaan - PomPomPom - zang met Juliëtte van Dijk 

  

Kwantitatieve gegevens: Lanter & Fanter  

aantal voorstellingen aantal bezoekers 

Gepland gerealiseerd Geraamd gerealiseerd 

12 12 800 1.707 

a  aantal bezoekers 

24 18 480 610 

PomPomPom aantal bezoekers 

12 18 2040 345 
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Exposities 

Het restaurant en de foyer van Podium Mozaïek zijn tevens expositieruimte voor wisselende exposities. 

Podium Mozaïek organiseert jaarlijks gemiddeld zes expositie. De expositiereeks wordt samengesteld 

door kunstenaar Senad 

restaurant.  

 

De selectie van exposities toont elk jaar weer een breed palet aan verschillende stijlen en disciplines: 

van schetsen tot videokunst en van wandtapijten tot fotografie: alles is mogelijk en mag gezien worden 

bij Podium Mozaïek  

 

Wat ons na veel jaren is gelukt, is het gevoel bij bezoekers en kunstenaars dat kunst bij Podium Mozaïek 

past. In het begin waren professionele kunstenaars niet echt enthousiast om hier hun werk te laten 

zien: Rommelige ruimte, mijn werk hangt tussen teveel andere dingen, komt niet uit, etc.. Dat is voor 

een groot deel veranderd want kwalitatief goeie kunstenaars hebben nu vertrouwen ook doordat 

kwalitatief, interessante kunst word vertoond. 

 

De kwaliteit van in Amsterdam wonende kunstenaar laten zien is belangrijk voor ons. Die hebben 

meestal een groot eigen netwerk (publiek en collega kunstenaars), en die trekken zij naar de 

expositieruimte van Mozaïek. Wat wij gemerkt hebben is dat de opening veel beter bezocht is als de 

kunstenaar dichtbij Mozaïek woont. 

 

In 2017 openden we het expositieseizoen met het door de natuur geïnspireerde werk van Vanessa van 

Gasselt, samengebracht in de Daarna toonden we de kleurrijke 

schilderijen van Atila Kanbir. In april en mei werd de indrukwekkende documentaire fotografie van 

Judith Quax getoond. Die de finissage gebruikte om haar eigen werk te laten bewerken door beeldend 

kunstenaar Eind mei opende Rijsdijk Gallery hun expositie 

Caraïbische sferen  en in de zomer toonden we het figuratieve werk van Hedy Coldenhoff. 

 

We openden het nieuwe expositieseizoen in september met de bijzondere fotografie van Goran Turn ek, 

en we sloten het jaar af met de multimediale expositie Tijd voor Tapijten van De Werkelijkheid: prachtige 

wandtapijten en verhalen gebaseerd op de technieken en verhalen van nieuwe Nederlanders die 

 

  

 

  

Kwantitatieve gegevens: Exposities 

aantal exposities aantal bezoekers 

gepland gerealiseerd geraamd gerealiseerd 

5 7 200 225 
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Gastprogrammering: Te gast bij 

Voorstellingen die niet (meer) of niet geheel binnen onze programmering passen, maar wel aansluiting 

hebben met ons kernpubliek en kernactiviteiten, bieden we de mogelijkheid om opgenomen te worden 

in onze gastprogrammering.  

Deze programma  gaan volledig mee in onze promotie en wij verzorgen de kaartverkoop, waardoor de 

organiserende partij en Podium Mozaïek elkaar versterken, maar gaat het om een 

zaalverhuurconstructie waarbij de recette inkomsten voor de organisatie zijn.  

Kwantitatieve gegevens: Te gast bij  

aantal voorstellingen aantal bezoekers 

gepland gerealiseerd geraamd gerealiseerd 

12 28 1.600 4.054 

 

Een aantal organisaties is regelmatig te gast bij ons.  

Zo mochten we in 2017 opnieuw verwelkomen in onze zaal: dans tijdens Dancing on The Edge en van 

Culture Class, Groundbreakers en Beatzone, muziektheater van Marmoucha en reART Collective. Maar 

ook presentaties van Uitgeverij Indeknipscheer en Uitgeverij Jurgen Maas, concerten van Karsu, Mehmet 

Polat, Het Amsterdams Conservatorium, stichting Mihman, het Nieuw Vocaal Kinderkoor, en het 

Amsterdam Turks Muziekkoor en film en documentaires was er van Festival Cinema Arabe.  

 

Nieuw in de te gast bij dit jaar waren Arabic Delight met een matinee concert en de Stichting Hiwaar 

met de première van de documentaire vertoning Anâaq. 
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Podium Mozaïek als cultuureducatie aanbieder 

Podium Mozaïek wil kinderen en jongeren nieuwsgierig en enthousiast maken voor kunst en cultuur. 

Daarom biedt Podium Mozaïek elk seizoen een cultuureducatief programma voor het primaire en 

voortgezet onderwijs.  

Nieuwe Curator 

In september 2017 is een nieuwe curator cultuureducatie aangesteld: Sheralynn Adriaansz. Tijdens en 

na haar opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool van Amsterdam heeft 

Sheralynn zich op plekken als Theater de Meervaart, Zelfie Festival en Oerol ontwikkeld in het maken en 

Naast haar programmeringsactiviteiten is zij zelf actief 

als theatermaker o.a. bij LikeMinds.  

Sheralynn is eveneens werkzaam voor huisgezelschap DEGASTEN en op deze manier willen we de 

samenwerking en de synergie tussen onze beide organisaties versterken en onze verbinding met 

scholen een impuls geven. 

 

Primair Onderwijs 

De cultuur educatieve activiteiten voor primair onderwijs zijn ondergebracht in het programma 

Kunsttijd: laagdrempelig aanbod dat vaak de eerste kennismaking is voor kinderen in West met 

podiumkunsten en dan vooral theater. De doelstelling is een eerste kennismaking met kunst en cultuur 

tot stand brengen en motiveren tot cultuurparticipatie en actieve kunstbeoefening. Kunsttijd wil 

aansluiten bij de wensen en programma´s van scholen en de curator cultuureducatie onderhoudt 

constant contact met cultuurcoördinatoren en directies. 

  Kwantitatieve gegevens: Kunsttijd!  

aantal voorstellingen aantal bezoekers 

gepland gerealiseerd geraamd gerealiseerd 

14 15 2.030 1.975 

aantal workshops aantal bezoekers 

94 14 943 343 

Voorafgaand aan het 

voorstellingsbezoek worden lesbrieven aan de scholen gestuurd, zodat leerkrachten het 

voorstellingsbezoek konden integreren in het onderwijs. Voorstellingen en workshops worden apart 

aangeboden aan de school, naar aanleiding van de vraag van de scholen en het beschikbare budget.  

Dadodans  Mappamondo | Anne Maike Mertens  Superoma | George en Eran producties ism 

Toneelmakerij  Woenstijjasmijntjes | IDFA | De Dansers  Binnenbeest | Theater Sonnevanck  Kereltje | 

Lnge Mannen  Meneer Bork zoekt een woord | DrumDrumDrum  BanBanKune | Neushoorn spektakel - 

Daniel van Klaveren 

 

Samenwerking Amsterdamse Theaters breed 

Sinds 2016 bieden wij ons educatieprogramma aan de scholen aan middels één gezamenlijke brochure 

met vijf andere cultuureducatie aanbieders in Amsterdam: De Krakeling, De Meervaart, De 

Toneelmakerij, Het Bijlmer Parktheater en De Stadsschouwburg Amsterdam. In 2017 is een volgende 

stap gezet in de samenwerking tussen deze partners: naast het gezamenlijk aanbieden, worden ook de 

inschrijvingen verwerkt via een gezamenlijk platform: Planned Culture. Deze werkwijze biedt meer 

inzicht in het bereik van cultuureducatie bij Amsterdamse scholen en kan in de toekomst bijdragen aan 

de afstemming van het aanbod, en meer maatwerk voor scholen.  
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Scholen uit Amsterdam West bezoeken ons niet alleen regelmatig voor voorstellingen, maar weten onze 

zalen ook te vinden voor hun eigen vieringen en presentaties: Zo organiseerde OBS De 10e Meidoorn en 

Narcis Querido in 2017 hun 8ste groep eindmusical in Podium Mozaiek voor de hele school en de ouders 

van de kinderen. Al Wafa vierde het Suikerfeest in onze zaal en OBS De Boomgaard organiseerde hun 

kerstviering bij ons.  

 

Voortgezet Onderwijs 

Vanaf seizoen 2017  2018 markeren wij per seizoen tien voorstellingen uit onze reguliere 

programmering als zeer geschikt voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Wij bieden deze 

 bij de VO scholen in Amsterdam. Dat doen we via 

ons eigen netwerk, via ons huisgezelschap DEGASTEN en via het samenwerkingsverband Theater 

Educatie Amsterdam (opvolger van de PIT voor scholen) schrijven scholen voor deze voorstellingen in. 

In 2017 presenteerden wij ons met ons huisgezelschap DEGASTEN op de Moccadag aan VO scholen 

middels een preview van hun nieuwste educatievoorstelling AWAKE.  

Eva Line de Boer / Zuidelijk Toneel - Zeventien | DEGASTEN  We The People  Back to Back | Archell 

Thompson  De Naakte Antilliaan -  

 

De samenwerking met huisgezelschap DEGASTEN, dat is uitgegroeid tot een stads brede speler voor de 

talentontwikkeling van jongeren, hebben wij in 2017 versterkt door een gezamenlijke curator aan te 

stellen en samen op te trekken bij het organiseren van een open dag en de auditie dag voor jongeren.  

 

In 2017 heeft het Montessori Lyceum Amsterdam ons theater met ruim 700 leerlingen bezocht: Zij 

boekten de voorstelling Sluier van Aya in onze zaal, die 4 keer gespeeld heeft in 4 dagen. 

Leerlingen van het Munduscollege speelden onder het toeziend oog van een uitverkochte zaal met (o.a.) 

hun ouders mee met het NBE tijdens het prachtige concert Oost West Thuis Niet Best.  

Het Montessori College bezocht met meerdere klassen de dansvoorstelling Fix-It van partner Solid 

Ground Movement.  
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Ondersteuning van Nieuwe makers 

De wens van Podium Mozaïek om jonge, nieuwe makers te ondersteunen blijft onverminderd groot. 

Helaas is de financiële toekenning van de Gemeente Amsterdam in de periode 2017-2020 niet 

voldoende om onze productiefunctie uit te breiden en te ontwikkelen. Dit betekent dat we ook de 

samenwerking met de jonge, nieuwe makers bescheidener in kunnen vullen dan gewenst. In de 

aankomende jaren willen we ons dan ook toeleggen op de manier van presenteren van jonge makers 

en circuitvorming voor speelplekken. Hiertoe ontwikkelden we een festivalformat: Nieuwe Makers 

Festival RRReuring, samen met onze partners en huisgezelschappen, Theater RAST, DEGASTEN, Urban 

Myth en Poetry Circle Nowhere. Op dit festival tonen we de makers die zij en wij ondersteunen. De 

tweede editie van RRReuring zal in februari 2018 plaats vinden.  

 

In 2017 hebben we de volgende makers kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling: 

 

Ilrish Kensenhuis  

Begin 2017 heeft Ilrish besloten om de ontwikkeling van haar eigen theaterpraktijk op een andere 

manier vorm te geven dan binnen het nieuwe makerstraject was voorzien en geen tweede 

theaterproductie bij Podium Mozaïek te maken. In augustus 2017 rondde zij haar -herziene-  nieuwe 

makers traject af met een summercourse Visual Ethnography aan UC Berkeley, die zij afsloot met de 

hoogst mogelijke cijfers en een uitmuntende beoordeling.  
 

Rajae el Mouhandiz (ism Urban Myth) 

Rajae el Mouhandiz werkte in 2017 onder begeleiding van Urban Myth aan haar voorstelling Thuis  

Ontheemd. Podium Mozaïek heeft als partner van Urban Myth deze voorstelling ondersteund met 

studioruimte en montage gelegenheid. Rajae laat in deze muziektheatervoorstelling zien hoe het is en 

voelt om midden in een steeds harder gevoerd debat te staan over migratie, religie en andersdenkenden. 

Haar levensreis heeft haar ontheemd, maar ook sterk gemaakt. De voorstelling werd in april 2017 

gepresenteerd in de zaal van Podium Mozaïek.  
 

Dilan Yurdakul  

Dilan werkte met steun van het Fonds Podiumkunsten bij ons in huis verder aan haar voorstelling 

Carmen die in verschillende fases bij ons getoond is. Op 5 mei werd een vroege presentatie van een deel 

van de zelf geschreven tekst Carmen in een korte presentatie van 20 minuten in de studio uitgevoerd. 

Deze presentatie gaf een goed idee van wat Dilan verder met dit project beoogde en in de periode tot 

september heeft Dilan de tekst verder uitgebouwd naar een volledige voorstelling in een interessante 

vorm: een concertante vorm van tekst/poëzie. Haar vraag betreft de vrijheid of onvrijheid van de 

hedendaagse geëmancipeerde vrouw. Of bouwt zij haar eigen kooi? De voorstelling is in september twee 

keer gepresenteerd voor publiek en zal opnieuw spelen tijdens RRReuring begin 2018. 
 

Mouna Laroussi  

Mouna presenteert begin 2018 haar nieuwe voorstelling Schijtziek tijdens RRReuring in Podium 

Mozaïek. In de voorbereidingen hielpen we Mouna met het aanscherpen van haar projectplan en het 

vinden van financiering. Vanaf het najaar werkte zij bij ons in huis aan de voorstelling.  
 

Dorothy Blokland en Yahmani Blackman  

Podium Mozaïek daagde deze nieuwe makers uit om hun korte performance Wij gaan het hebben over 

haar verder te ontwikkelen tot een presentatie van 30 minuten. In december 2017 begonnen zij met de 

ontwikkeling en repeteren in onze studio. Deze presentatie zal in première gaan tijdens RRReuring 

2018.  
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Publieksontwikkeling en publieksbereik 

In de eerste plaats richt Podium Mozaïek zich op grootstedelijke (jong)volwassenen tussen de 18 en 45 

jaar, de opinie makende generaties van nu en straks, en hun kinderen. Veel mensen in deze doelgroep 

hebben een meervoudige culturele achtergrond of een Nederlandse achtergrond met een grote interesse 

in andere culturen. Daarnaast verwelkomen we de culturele omnivoren; mensen die regelmatig 

verschillende podia bezoeken. Maar ook bezoekers die afkomen op de achtergrond van de artiesten of 

de thematiek van voorstellingen, terwijl ze niet vanzelfsprekend naar een theater gaan. Het aantrekken 

van het kernpubliek van Podium Mozaïek vereist nog steeds een bijzondere aanpak. De ontwikkeling 

van marketing en promotie en daarbij behorende publieksontwikkeling is dan ook stevig ingebed in de 

organisatie van Podium Mozaïek en is een belangrijke leidraad bij het programmeren.  

 

Positionering 

Podium Mozaïek is als geen ander in staat mensen aan elkaar én aan Podium Mozaïek te binden. We 

zijn positief, verfrissend en brengen mensen samen: makers, publiek, de mensen in de buurt, jongeren 

met uiteenlopende (bi)culturele achtergronden. Podium Mozaïek is eigentijds en uitgesproken en 

programmeert talent naast grote namen, folklore naast experiment, de buurt naast internationale 

artiesten. We zijn een kleurrijk podium waar iedereen welkom is of het nu gelijkgestemden of 

andersgestemden zijn. We willen mensen raken. Onverwacht en recht uit het hart. Met respect en lef, 

onvergetelijke momenten en bijzondere ervaringen.  
 

Het merkconcept Onverwachte Ontmoetingen  ligt aan de basis van al onze communicatie 

activiteiten, maar is ook van toepassing op de invulling van onze kernactiviteiten. Het eenduidig 

toepassen van het merkconcept versterkt onze identiteit en vergroot onze zichtbaarheid.  

 

Promotie 

Online 

Het belang van online promotie is in 2017 verder gegroeid: 77% van onze bezoekers is op de hoogte 

gebracht van het programma door onze eigen website, nieuwsbrief of social media (was 70% in 2016).  

Website  

In 2017 is met ontwerpbureau Het IJzeren Gordijn en webburo Feels like Friday hard gewerkt aan het 

ontwerp van een nieuwe website. Deze is hard nodig om onze bezoekers op een goede manier te kunnen 

blijven informeren. In het voorjaar van 2018 zal deze nieuwe website online gaan.  

Facebook  

Ons bereik via Facebook is in 2017 gegroeid: Het aantal volgers is gegroeid van 4900 tot 5876 pagina 

likers. Het berichtbereik (Het aantal personen aan wie je berichten zijn getoond) is gestegen van 1561 

naar 2443 gemiddeld. Ook met advertenties weten wij onze doelgroep op Facebook in 2017 beter te 

bereiken: Het betaalde bereik in 2017 is flink gestegen: 1252 gemiddeld ten opzichte van 658. 

 

In 2017 is er meer gebruik gemaakt van eigen (audio)visuele content voor zowel betaalde als onbetaalde 

ingezet en aan elkaar gelinkt. Om de online verkoop vanuit de pagina te stimuleren is een facebookshop 

opgezet waarmee volgers direct via facebook kaarten kunnen kopen.  
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Instagram 

In 2017 heeft de ruit uit het logo van Podium Mozaïek een prominente rol gekregen op de Instagram 

pagina. De pagina licht nu zowel de programmering uit als nieuwtjes uit het café. Het hele jaar hebben 

we ons gefocust op onze online zichtbaarheid en is het aantal volgers van de Instagram account van 

Podium Mozaïek ruim verdubbeld.  

Omdat het algoritme van Instagram is veranderd wordt er steeds meer gebruik gemaakt van 

advertenties en voor LNP 

In 2018 zouden we meer gebruik kunnen maken van live functies zoals Instagram Stories tijdens 

muziekconcerten en festivals.  

Nieuwsbrief, bezoekersmails en Servicemails 

Naast onze tweewekelijkse nieuwsbrief (4500 abonnees) worden bezoekers regelmatig op de hoogte 

 In de aanloop naar ons CRM systeem 

dat we in het voorjaar van 2018 zullen implementeren is in 2017 gewerkt met handmatige servicemails 

vooraf en achteraf met daarin praktische informatie over het voorstellingsbezoek en tips over andere, 

mogelijk interessa  

 

Offline 

 

Onze belangrijkste uitingen offline zijn onze kwartaalbrochure met het programmaoverzicht en de 

LanterFanter Kalender Onze programmabrochure beslaat 4 maanden en verschijnt 2 maal per jaar: in 

augustus (sept  december) en in december (januari  april). In 2018 wordt de opzet van de 

programmabrochure waarschijnlijk aangescherpt.  

 

De LanterFanter kalender is opnieuw ingezet voor de kinderprogrammering en goed verspreid in de 

buurt en op scholen. Ook het WESTwaARTS festival blijft een goede plek om de kalender te verspreiden. 

De vraag naar deze kalender lijkt in de buurt blijft bestaan, onder meer bij instellingen waar de 

In 2018 wordt de kalender 

aangescherpt.  

 

Voor het WESTwaARTS Festival is drukverspreiding een effectieve manier om buurtbewoners te 

bereiken; vooral de A0 posterronde langs de hoofdwegen in de buurt en de huis aan huis flyer worden 

regelmatig genoemd als bron van informatie.  
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Publieksbereik 

In 2017 is ons publieksbereik opnieuw gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. De beoogde 

publieksaantallen zijn daarmee in 2017 volledig behaald. We bereiken een divers, grootstedelijk publiek 

van alle leeftijden. Bijna 40% van onze bezoekers komt uit Amsterdam West, 30% elders uit Amsterdam 

en ruim 30% van buiten Amsterdam. We hebben in 2017 ongeveer evenveel herhaalbezoekers 

getrokken als in 2016; 73% was hier al eerder geweest.  

 

Publieksonderzoek en bezoekersprofiel 

 

Om een In 2017 hebben in totaal 327 respondenten een enquête ingevuld bij totaal 76 voorstellingen, 

waaronder 9 familievoorstellingen.  

Waardering en beleving: 

Gemiddeld waarderen de respondenten een specifieke voorstelling die ze hebben bezocht met een 7,8, 

68% gaf een 8 of hoger. 

De respondenten gaven verder de volgende waarderingen: 

 De sfeer van theater Podium Mozaïek: gemiddeld een 8,6 en 96% goed tot zeer goed  
 De service van Podium Mozaïek: gemiddeld een 8,1 en 85% goed tot zeer goed  
 De sfeer van het theatercafé: gemiddeld een 8,3 en 89% goed tot zeer  
 De service van het theatercafé: gemiddeld een 7,8 en 78% goed tot zeer goed  
 De kwaliteit van het theatercafé: gemiddeld een 7,7 en 78% goed tot zeer goed  
 

Informatievoorziening: 

Onze bezoekers (respondenten) geven aan voor het grootste gedeelte (91%) (onder andere) door eigen 

promotiemateriaal van Podium Mozaïek (website, nieuwsbrief, Facebook/ Instagram, seizoen brochure 

of flyers/ posters) op de hoogte gebracht van de voorstelling. Hiervan is 77% van onze bezoekers op de 

hoogte gebracht van het programma door onze online promotie, te weten onze eigen website, 

nieuwsbrief of social media. 

14 % van onze bezoekers van ons theater (dus exclusief WESTwaARTS) wordt geïnformeerd via gedrukte 

uitingen waaronder onze programmabrochure, flyers, de LanterFanter kalender en posters. Een forse 

daling ten opzichte van 2016 (toen gaf 24% van de geënquêteerden aan via een druk uiting op de 

hoogte te zijn gebracht).  

Publiciteit via partners (artiest, festival of serie met partners) is daarentegen gestegen t.o.v. vorig jaar. 

19% van de informatievoorziening is verlopen via publiciteit van partners. 17% van de respondenten 

weet via-via van de voorstelling; 11% van de respondenten is via derden (AUB, andere websites, 

nieuwsbrieven, rtv/ pers) geïnformeerd over de voorstelling 25% anders of weet niet meer. 

(bezoekers konden bij het invullen van de enquête meerder antwoorden geven, bijvoorbeeld: geïnformeerd via Facebook van 

Podium Mozaïek en een poster in een koffietentje).  
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Bezoekersprofiel: 

Vanaf seizoen 2016-2017 zijn we aan het onderzoeken of we de representativiteit van de 

persoonskenmerken in onze metingen kunnen verbeteren. In 2018 zullen we de informatieverzameling 

in het klantaccount uitbreiden, waardoor we meer kwantitatieve informatie hieruit kunnen halen. Tot 

die tijd hebben we een kleine aanpassing gedaan in onze informatievoorziening. 

In plaats van te vragen naar culturele achtergrond van onze bezoekers in de enquêtes hebben we dit als 

volgt geanalyseerd: 

- Analyseren welk percen

doelgroep. 

- Observaties op de avond door de evenementbegeleider om enigszins een beeld te krijgen van: 

verhouding m/v, percentage bezoekers met een dubbele culturele achtergrond, leeftijdscategorie van 

onze bezoekers. 

 

Uit de observaties gedaan bij 38 voorstellingen is het volgende gebleken: 

Het percentage voorstellingen dat specifiek gericht was op een cultureel divers doelgroep is 87%. 

Verdeling tussen man en vrouw is 47% en 53% respectievelijk. Terwijl uit de enquêtes bleek: 25% man/ 

75% vrouw. Dit is een groot verschil, maar goed te verklaren doordat bij de enquêtes vooral de 

kaartkopers worden bereikt, en niet per sé  

Naar schatting had 47% van de bezoekers van de voorstellingen waar geobserveerd is, een dubbele 

culturele achtergrond en 53% een Nederlandse. 

Uit de observaties bleek verder dat de leeftijdscategorie 18 t/m 44 jaar naar schatting het meest 

vertegenwoordigd was. 
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Werkorganisatie 

bestuur 

Al geruime tijd is de samenstelling van zowel het personeel van Podium Mozaïek als het bestuur een 

goede afspiegeling van de doelgroep die we in Amsterdam (West) bedienen. We bereiken een cultureel 

divers publiek, bieden een programmering waarin vele culturen samenkomen en werken met partners 

die net als de bewoners van Amsterdam en Amsterdam West zeer divers zijn. Het bestuur onderschrijft 

de Code Cultural Governance in haar taakuitoefening. 

 

Bestuursleden Podium Mozaïek en hun portefeuilles per 31 december 2017: 

Dhr. Ricardo Winter (voorzitter) Voorzitter College van Bestuur ROC Leiden 

Mw. N.M.L Bui (penningmeester), Director Operations and Organisational Transformation PWC, 

bestuursportefeuille financieel beleid. 

Dhr. M. Weijers, (secretaris en waarnemend voorzitter) zelfstandig ondernemer, bestuursportefeuille 

organisatie, personeelsbeleid en cultuureducatie. 

Dhr. M.E. Cabenda (lid), freelance journalist, bestuursportefeuille Inhoudelijk- en artistieke ontwikkeling 

op het gebied van (wereld)muziek. 

Dhr. I.E. Verhagen (lid), directeur Access to Seeds Foundation, bestuursportefeuille fondsenwerving. 

Mw. E.E.E. Alvares (lid), zelfstandig ondernemer, bestuursportefeuille inhoudelijke- en artistieke 

ontwikkeling op het gebied van toneel. 

Mw. Handan Aydin (lid), zelfstandig ondernemer, bestuursportefeuille PR en communicatie  

 

Programmaraad 

Podium Mozaïek zet programmacuratoren in voor muziek en theater/dans, cultuureducatie en voor 

exposities. Voor het samenstellen van het seizoensprogramma wordt deze programmaraad uitgebreid 

met een huisdramaturg en waar nodig aangevuld met medewerkers van onze huisgezelschappen.  

 

Operationele teams 

De drie uitvoerende teams van Podium Mozaïek  te weten publieksinformatie, publieksservices en 

zakelijke activiteiten en techniek & beheer- zijn eind 2017 volledig bemenst. De hoofden van de 

afzonderlijke teams zijn verantwoordelijke voor de realisatie van de opgestelde teamjaarplannen. 

Het flexteam, dat uitsluitend programma-gebonden werkzaamheden verricht, wordt ingezet om pieken 

in de dienstverlening op te vangen en bijzondere specialismen aan te trekken voor de culturele 

programmering.  

De personele formatie komt, inclusief uren voor oproepkrachten, ultimo 2017 uit op 10,93 fte  

Het team wordt ook 2017 versterkt door de inzet van langdurige stages op HBO en MBO niveau. Ook 

voor middelbaar scholieren bieden wij een aantal maal per jaar een maatschappelijke stage of 

snuffelstage aan. Hiermee vervult Podium Mozaïek een functie op het vlak van Maatschappelijk 

verantwoord Ondernemen. Aanvullend hierop hebben twee vrijwilligers deel uitgemaakt van de 

menselijke kracht van Podium Mozaïek. 
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Samenbrengen en synergie podium en theatercafé 

Het uit het samenbrengen van horeca en productie ontstane team Publieksservices is verantwoordelijk 

voor een goed verloop van de voorbereidingen, (interne) afstemming en uitvoering van zowel de eigen 

Mozaïek, culturele en zakelijke verhuur en horeca. Vanaf januari 2017 

is de functie hoofd publieksservices en zakelijke activiteiten niet ingevuld. Deze wordt vanaf medio 2017 

tijdelijk waargenomen door de directeur en deze wordt hierbij ondersteund door een management 

assistent. 

 

Het organiseren, voorbereiden en uitvoeren van alle horeca en zakelijke verhuur en culturele 

programma`s is verbeterd ten opzichte van 2016. Voor de planning en facilitering van zowel culturele 

als zakelijke activiteiten is een geïntegreerd stabiel team ontstaan die zich verder zich aan het 

professionaliseren is.  

In 2017 is bureaumanagement volledig geïntegreerd binnen het team publieksservices. Daarmee is de 

kaartverkoop ingebed in het team publieksservices. 

 

De samenwerking met ROC van Amsterdam om MBO studenten in te zetten in de verschillende functies 

binnen onze organisatie is geëffectueerd. De beoogde besparing van inzet van personeel begint vorm 

te krijgen maar behoeft nog een strakke sturing op de kwantitatieve doelen. Het hoge langdurige 

ziekteverzuim in 2016, dat volledig werd veroorzaakt door overgenomen medewerkers van de 

voormalige horecapartner, volledig gereduceerd tot 0. 

 

Leden van de het comite van aanbeveling van Podium Mozaïek per 31 december 2017: 

Dhr. S.J. Noorda, voormalig voorzitter VSNU 

Mw. N. Azough, voormalig 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, wethouder gemeente Den Haag 

Mw. E. van Zutphen, medewerker educatie bij het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden 
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Podium Mozaïek als faciliteit 

Team Publieksservices en bezettingsgraad van de faciliteiten 

Het team publieksservices verzorgt de verhuur van de diverse ruimtes in Podium Mozaïek (Theaterzaal, 

Studio Flex, Studio Rast, Kleine vergaderruimte en eventueel de Foyer). Het team verzorgt de verhuur 

van begin tot eind, van offerte, uitvoering naar eindafrekening. 

 

De bezettingsgraad van de theaterzaal komt in 2017 uit op 100%.  

 

De geraamde frictieleegstand is ten gunste van de activiteiten verder teruggeschroefd naar 20%. Op 

jaarbasis kwam het gebruik van de theaterzaal en faciliteiten voor de culturele productie en 

programmering uit op 85% (2016: 80%) terwijl de zakelijke verhuur 15% (2016: 20%) bedroeg. Voor 

de studio´s kwam dit uit op 23% cultureel (2016: 33%) gebruik tegen 77% verhuur (2016: 63%).  

 

Beheer gebouw en theatertechniek 

Het gebouw en haar technische installatie worden structureel onderhouden waarbij het meer jaren 

onderhoudsplan (MOP), die inmiddels zijn 3e kunstenplanperiode ingaat, een goede leidraad vormt, 

ook daar waar het gaat om vervangingen. Door veranderde Arbo en gebouwwetgeving zijn afgelopen 

jaar enkele aanpassingen uitgewerkt van o.a. de brandmeldinstallatie en de hijsinstallatie 

(trekkenwand). De komende jaren zullen we deze gefaseerd gaan updaten. 

 

Afgelopen jaar is er uitgebreid onderzoek gedaan hoe we Podium Mozaïek met een beperkte inzet van 

middelen zo goed mogelijk kunnen verduurzamen. Hiertoe is een goed onderbouw rapport opgesteld 

en voorgelegd aan het loket verduurzaming culturele panden Amsterdam. Het onderzoek heeft 

aangetoond dat we hiermee ruim 1/3 van ons energie verbruik en dus ook de kosten kunnen reduceren. 

Het rapport is positief ontvangen en naar verwachting zal dit in de periode april tot september 2018 

kunnen worden geïmplementeerd.  

 

De geplande aanpassingen voor de keuken en een aantal logistieke aanpassingen hebben we afgelopen 

jaar nog niet kunnen uitvoeren. Deze zullen we logischerwijs laten meelopen met de verduurzaming, 

gezien het vervangen van meerdere losse koelingen voor 1 centrale koeling hier onderdeel van uit 

maakte. Als er meer ruimte is voor de logistiek kunnen we ook dit plan uitvoeren waarmee het dagelijks 

beheer meer structuur meekrijgt. 

 

en goed netwerk voor kennis uitwisseling van Hoofden techniek en gebouwbeheerders in Amsterdam. 

Bij dit schrijven is er nog geen duidelijkheid over een voortzetting hiervan in 2018. 

Het techniek team bestond afgelopen jaar uit 1 Hoofd Techniek/Gebouwbeheer voltijd en 1 Allround 

zaaltechnicus voltijd. Daarnaast is er een vast team van 3 oproepkrachten met elk hun specifieke kennis 

in theatertechniek en beheer. Zij maken het ons mogelijk de schommelingen qua inspanning 

gedurende het seizoen goed op te vangen. De inzet is afgelopen jaar echter meer structureel geworden 

gezien de toename in het aantal voorstellingen en het gebruik van de theaterzaal.  
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Project upgrading publieksontvangst en digitalisering publieksinformatie  

Met ondersteuning van het Ministerie van OC&W hebben wij deelgenomen aan het traject Wijzer 

Werven. Dit traject is uitgemond in duiding van aantal inhoudelijke programma´s en projecten 

waarvoor diverse allianties zijn ontwikkeld en lijnen uitgezet voor de werving van de benodigde 

van publieksontvangst en digitalis  

Gefaseerde uitvoering 

Het plan is gefaseerd uitgevoerd. In de zomer van 2016 zijn onze foyer en het theatercafé volledig 

vernieuwd, conform het ontwerp dat door binnenhuisarchitect Rian Knop is opgesteld. Het 

projectonderdeel digitalisering van publieksinformatie is gerealiseerd in de loop van het jaar 2017 en 

wordt begin 2018 afgerond. 

De nieuwe uitstraling van onze foyer en het theatercafé past bij deze tijd, de makers en publiek. Zowel 

het monumentale pand waar Podium Mozaïek in is gehuisvest als het mozaïek van culturen uit de wijk 

waren de inspiratie voor het creatieve concept van ontwerpster RIANKNOP.  

De publieksontvangst voor zowel voorstellingsbezoekers als theatercafé zijn hierbij samengevoegd. Dat 

draagt bij aan de eenduidigheid van communicatie en verbetering van informatievoorziening richting 

onze bezoekers en klanten. Middels een integratie van de vernieuwde website, kaartverkoopsysteem en 

Customer Relationship Management (CRM) zijn wij nu beter dan ooit in staat om alle relaties en 

contacten van onze organisatie beter te benutten. 

Alle onderdelen van het project upgrading publieksontvangst en digitalisering publieksinformatie en 

ticketing zijn naar tevredenheid uitgevoerd. Het plaatsen van een LCD aan de gevel van ons pas is helaas 

niet gelukt wegens afwijzing van de benodigde vergunning.  

Onze nieuwe ambiance en de vernieuwde digitale informatiedragers en de website is gecreëerd met 

huisgezelschappen Nederlands Blazers Ensemble (NBE) en Theater RAST, Vrienden van Podium Mozaïek 

en diegenen 

voor de steun die we mogen ontvangen. 

Effecten van het project op de organisatie en bezoekers  

Met de verbouwing is onze traditionele ticketbalie vervangen door een mobiele balie die wordt ingezet 

bij evenementen. De ticketverkoop op andere tijden is verplaatst naar het theatercafé, waardoor 

het gebruiksgemak van onze webshop sterk verbeterd, en heeft het ook een fris nieuw uiterlijk gekregen. 

Deze upgrading heeft verder geleidt tot:  

- een toekomstbestendig theater met verruiming van de ontvangstcapaciteit en verblijfskwaliteit voor 

het publiek; 

- toegankelijk maken van publieksinformatie en stroomlijning van de online en offline 

publieksbegeleiding; 

- vergroting van het multifunctionele gebruik van de foyer; 

- betere zichtbaarheid van de beeldende kunst in onze foyer;  

 

In de loop van het jaar 2017 hebben enquêtes gehouden onder de bezoekers(groepen) over hun oordeel 

met betrekking tot het service niveau en verblijfskwaliteit van Podium Mozaiek. 

Hieruit blijkt o.a. dat de waardering voor de sfeer van het foyer met 2,2% is gestegen, het was 8,13 in 

2016 en in 2017 komt het uit op een gemiddelde waardering van 8,31. 
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Financieel verslag 2017 

 

BATEN 2017 

  

Inkomsten  

Kaartverkoop 142.096 

Culturele opdrachten  

Zakelijke verhuur 285.956 

Overige bijdragen uit private middelen 27.060 

Totaal inkomsten 455.112 

  

Subsidies en bijdragen  

Subsidie Gemeente Amsterdam 764.595 

Subsidie Stadsdeel West 50.000 

Overige bijdragen uit publieke middelen 117.694 

 Totaal subsidies en bijdragen 882.289 

  

Totaal der baten 1.337.401 

  

Percentage eigen inkomsten (in%) 34,03 

  

LASTEN  

  

Uitgaven  

Beheerslasten: personeelslasten 405.631 

Beheerslasten: materiële lasten 351.386 

 Totaal beheerslasten 757.017 

  

Activiteitenlasten: personeelslasten  185.354 

Activiteitenlasten: materiële lasten 279.283 

 Totaal beheerslasten 464.637 

  

Totaal der lasten 1.221.654 

  

Rentebaten en lasten 0 

  

Exploitatiesaldo 115.747 

  

Bijzondere baten en lasten -89.500 

  

Exploitatiesaldo 26.247 

 


