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Voorwoord 

Podium Mozaïek is de plek waar de verbinding en ontmoeting tussen verschillende culturen centraal 

staat. Alles wat wij doen ademt dat uit: van de programma's die we ontwikkelen en programmeren voor 

grootstedelijk publiek tot de voorstellingen voor kinderen en de maaltijden in het café-restaurant. Dat 

zien wij terug in de bezoekers van Podium Mozaïek. En wij zijn blij met jullie als publiek, dat de 

samenleving weerspiegelt waarin we leven. Deze samensmelting, zo denken wij, brengt voor wie dat 

wil meer culturele bagage, openheid en vernieuwing. 

 

In 2018 hebben we uiteenlopende meeslepende, betoverende en inspirerende programma s getoond. 

; Made in Mozaïek noemen we dat. De viering van 

de Dag van de Vrede bijvoorbeeld, waarvoor ons huisgezelschap het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) 

langs de Amsterdamse cultuurhuizen tourt en verbinding maakt met muzikale helden uit West, Nieuw-

West, Zuid-Oost en Noord. Samen muziek maken werkt aanstekelijk en verbindend, of je nou bezoeker 

bent of op het podium staat.  

 

Ook het programma Gedeelde Geschiedenis met voorstellingen als 1862 Plantage Strubbelingen van 

Between the Lines, een voorstelling over het naderend einde van de slavernij en daarmee ook het begin 

van het Staatstoezicht. En niet te vergeten de PomPomPom concertjes van ons huisgezelschap Orkaan: 

meedoe-concertjes voor kinderen van 1,5 tot 3 jaar en hun papa's, mama's, ooms, tantes, oppas, oma's 

. 

 

toenemende mate ingezet om culturele 

producties mogelijk te maken. Uiteenlopende (huis)gezelschappen en (nieuwe) makers voelen zich 

thuis bij Podium Mozaïek en in het verlengde hiervan zien we dat publieksinkomsten fors toenemen. 

Het hoofddoel van Podium Mozaïek komt hiermee optimaal tot uitdrukking. De consequentie hiervan 

is wel dat zakelijke inkomsten onder druk komen te staan.  

 

Podium Mozaïek heeft de ambitie uitgesproken om uit te groeien tot een intercultureel productiehuis. 

Dat komt steeds dichterbij. Daarom hebben we in 2018 we de voorbereidingen getroffen voor het 

uitzetten van de productie- en programmalijn Een Waanzinnig Gaaf Land (EWGL). Hiermee focussen wij 

ons expliciet op nieuw repertoire gericht op een grootstedelijk divers publiek. De kern is de ontwikkeling 

van nieuwe content die tot de verbeelding spreekt van dit publiek. 

 

 

Zafer Yurdakul, directeur 
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Overzicht publieksbereik 

In 2018 hebben we onze doelstellingen met betrekking tot publieksopkomst ruimschoots gehaald. Het 

totaal aantal bezoekers is wel gedaald ten opzichte van 2017, dat komt doordat we ons succesvolle 

buitenfestival Westwaarts in 2018 niet hebben kunnen realiseren wegens het stopzetten van de 

financiering door stadsdeel West. In 2017 bezochten ruim 9000 bewoners het gratis openlucht festival. 

Laten we het festival buiten beschouwing, dan hebben we binnen onze muren ruim 3000 bezoekers 

 

 

Kwantitatieve gegevens: TOTAAL OVERZICHT 

  aantal bezoekers 

gepland gerealiseerd geraamd gerealiseerd 

programmering voor een 

cultureel divers publiek tussen 

de 18 en 45 jaar 

2018 

(2017) 
 

78 

(77) 

 

84 

(72) 
 

9.504 

(10.010) 
 

8.450 

(8.310) 

 

Aantal  2018 

(2017) 

40 

(40) 

33 

 (22) 

800 

(800) 

1.330 

(1.305) 

Speciale programmering 18 45 jr 

voor de buurt (ex WESTwaARTS) 

2018 

(2017) 

9 
(10)  

8  

(9) 

1.620 
(1.718)  

1.969 

 (1.833) 

Lanter & Fanter  

familievoorstellingen 

 

 

 

PomPomPom 

2018 

(2017) 

12 

(12) 

 12 

(12) 

1.176 

(1.176) 

1.558 

(1.457) 

2018 

(2017) 

24 

(24) 

17 

(18) 

480 

(480) 

291 

(610) 

2018 

(2017) 

12 

(12) 

36 

(18) 

240 

(240) 

619 

(345) 

WESTwaARTS 2018 

(2017) 

0 

(24) 

0 

 (30) 

0 

(5.760) 

0 

(9.290) 

Kunsttijd: binnenschoolse 

cultuureducatie basisonderwijs 

 

Workshops 

2018 

(2017) 

14 

 (14) 

13 

 (15) 

2.030 

(2.030) 

 1.828 

(1.975) 

2018 

(2017) 

94 
(94)  

25 

(14) 

943 

(943)  

854 

(343) 

RRReuring: Alliantie Nieuwe 

Makers 

2018 

(2017) 

16 

(16) 

22 

(10) 

960 

 (960) 

1.873 

(542) 

Gastprogrammering (inhuur) 2018 

(2017) 

12 

(12) 

35 

(28) 

1.600 

(1.600) 

5.199 

(4.054) 

Totaal voorstellingen  2018 

(2017) 

153 

170 

210 

201 

17.130 

23.694 

21.496 

28.031 

Totaal nevenprogrammering 2018 

(2017) 

158 

158 

75 

54 

2.223 

2.233 

2.475 

2.258 

Totaal generaal activiteiten en 

bezoekers in Podium Mozaïek 

2018 

(2017) 

311 

(328) 

285 

 (255) 

19.353 

(25.917) 

23.971 

 (30.289) 
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Kernactiviteiten 

Ook in 2018 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, 

OOrkaan, reART Collective en De Werkelijkheid  en met vaste bespelers World Opera Lab, Urban Myth, 

Sahand Sahebdivani, 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, Operatie Periscoop, Mezrab en De Centrale (Gent).  

 

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, 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. 

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.  
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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 evenwichtige 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. 

4. het ontwikkelen van nieuwe verhalen voor nieuw publiek: In 2018 hebben we onze ambitie op 

dit vlak van (in onze plannen opgenomen onder de noemer Theater Manifest) verder ontwikkeld en 

een concreet plan uitgewerkt om deze ambitie vorm te geven binnen de programmalijn Een 

Waanzinnig Gaaf Land (EWGL).  

 

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 vier soorten activiteiten:  

1. Programmeren en arrangeren voor een cultureel divers publiek tussen de 18 en 45 jaar én hun 

jonge kinderen  

2. Cultuureducatie  

3. Talentontwikkeling binnen de Alliantie Nieuwe Makers  

4. Salons en producties ontwikkelen binnen de programmalijn Een Waanzinnig Gaaf Land 
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Programmeren en arrangeren voor een grootstedelijk publiek tussen de 18 en 

45 jaar én hun jonge kinderen 

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

hun jonge kinderen. 

grootstedelijke bezoekers van 18 - 45 jaar, programmering speciaal voor de buurt, familie-

programmering en exposities.  

 

Programmering voor een grootstedelijk publiek tussen de 18 en 45 jaar 

Podium Mozaïek heeft een brede programmering, die meerdere foci heeft. Het biedt ruimte voor nieuwe 

makers met andere perspectieven op onze samenleving. Gevestigde makers, die passen in het Mozaïek 

profiel, volgen we door hun nieuwe werk te tonen en hiermee een publiek op te bouwen en blijvend aan 

ons te binden. Er is geïnvesteerd in programmering specifiek voor een jongere doelgroep: 12 - 18 jaar, 

met tien voorstellingen op jaarbasis. Sinds 2018 is er ook de wens om grote namen of spraakmakende 

in deze tijd en in deze multiculturele samenleving nog te weinig besproken worden. 

 

Kwantitatieve gegevens: programmering voor een cultureel divers publiek tussen de 18 en 45 jaar  

aantal voorstellingen aantal bezoekers 

gepland gerealiseerd geraamd gerealiseerd 

78 84 9.504 8.450 

a  aantal bezoekers 

40 33 800 1330 

 

Theater 

De theaterprogrammering in 2018 omvatte een mooie combinatie aan voorstellingen. Voorstellingen 

verschillen.  

In het najaar is er een uitgebreid themaprogramma Gedeelde Geschiedenis ontwikkeld. Rond elke 

voorstelling werd er een geschiedenisles en een nagesprek geprogrammeerd. Deze nevenactiviteiten 

zorgden voor inhoudelijke aanscherping en meer discussie. 

Jongeren zijn een moeilijk bereikbare doelgroep. Zij lijken h

slagen daar goed in. 
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Lucas de Man  De Man is Lam | Raymi Sambo  F*ck The Police | George en Eran Producties  George en 

Eran lossen Wereldvrede op  De Finale | Margot van der Linden  Improvised feminisme | ID Theatre 

Company  ID De voorstelling | Ogutu Muraya - Because I Always Feel Like Running | Toneelmakerij en 

Aya  I Call my Brothers | Ogutu Muraya  Fractured Memories | Theater Antract - Hou Vast, Laat Los | 

DEGASTEN  Back to Back | Fiona Pearl Kelatow & Joenoes Polnaija  DENGAR | Volksoperahuis i.s.m. 

Artscape Cape Town - Krotoa, Eva van de Kaap | Theater RAST  Bloedbroeders | Between the Lines - 1862 

Plantage Strubbelingen | DEGASTEN  Breken | DOX en BLACK SHEEP CAN FLY - In het hol van de leeuw | 

Enkidu Khaled & Chris Keulemans  Bagdad | TG SPACE - Terra Incognita | Golden Palace  Wo-Man 

 

Storytelling 

Storytelling is als geen andere discipline in staat om persoonlijke geschiedenissen te vertellen en 

maatschappelijke problemen/ fenomenen op theatrale wijze aan te kaarten. Het past dan ook goed bij 

Podium Mozaïek. Het Storytelling Festival was onder de nieuwe artistieke leiding een groot succes en 

is een belangrijke partner voor verdere ontwikkeling van makers en verhalen. Net als Storytelling Centre 

en Storytelling School/ Mezrab.  

Peter Groom - Dietrich Natural Duty | Sònia Gardés - What I Know (about what my Grandfather didn't 

know) | Peter & Gorg Chand  SNAKESkin | Marjolein Frijling - Storytelling Festival: 180 and I | Saman 

Amini - Samenloop van omstandigheden | Abhishek Thapar - My home at the intersection | Margo van de 

Linde - Me, the Beguines and the Communion | Raphael Rodan & Peter Chand - Dreaming of Wasps | 

Khadija Assbai, Redouan Aitouarg, Robbie Wallin  Portretten | Mareike Tiede - Storytelling Festival: 

Sisterhood | Raffi Feghali - Peer Gynt of Bourj Hammoud | Rachel Rose Reid  Silence | Robin Block  

Samudra | Bastiaan Vandendriessche - De Fuut | Fred Versonnen - Superheld | Godfried Beumers - De liefde 

voor de drie sinaasappelen | Demodeux - Fit the mould. 

 

Comedy 

In de comedyserie zijn talentvolle beginners, ervaren middenmoters en gevestigde grote namen te zien. 

Het streven is meer comedians te tonen en grotere namen aan ons te binden. Er zit potentieel publiek 

dat we graag in huis hebben. 

Roué Verveer  Heppie de Peppie | Rayen Panday  Fenomeen | Soundos  Niets te verliezen | Funda Müjde 

 Funda stelt zich aan | Nabil  Monopoly  

 

Dans 

Binnen de dansprogammering is dit jaar wat meer geëxperimenteerd. Nieuwe namen, andere 

esthetieken en locaties. Door het geringe aantal voorstellingen blijft dans een wat vreemde eend in de 

buit die nog niet zo makkelijk te duiden is. Er is voldoende publiek, maar er moet hard aan getrokken 

worden. 

Solid Ground Movement - Fix It | Giulio D´Anna  PANORAMA | Oneka von Schrader  Superdance | Alida 

Dors  Speak Up! | Yassin Mrabtifi - From Molenbeek with Love (Julidans) | Sarah Ringoet - My Kingdom 

For A Horse (Julidans) | Vloeistof  We Wachten op de Grens. 
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Club Mozaïek Live 

Club Mozaïek Live wil jonge mensen aantrekken om een bijzondere avondje mee te maken in een 

intieme setting. Helaas heeft programmeur Lisa de Jongh zich terug getrokken. Vanaf seizoen 2018-

2019 helpt Joya Mooi om de programmering voor Club Mozaïek Live rond te krijgen. Dit heeft natuurlijk 

geleid tot een andere artistieke inkleuring. De concerten zijn iets meer urban van aard, met muziek die 

uit de muzikale roots van de diverse grote stad komen. Het is preciezer van muzikale stijl, iets minder 

algemeen bekend waardoor de concerten iets minder goed bezocht worden. 

Club Mozaïek Live - Wicked Jazz Sounds editie met Kris Berry & Paul van Kessel | Club Mozaïek Live - BRUUT! 

x Steffen Morrison & Wicked Jazz Sounds DJ | Club Mozaïek Live - Shakuar 

 

Café Istanbul 

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

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

van singer-songwriters en tot aan hippe jonge bands. De Cafés zijn (bijna) 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.  

Café Istanbul  Buray | Café Istanbul  Suavi | Café Istanbul  Göksel | Café Istanbul  Kalben  

 

Café Marrakesh 

Dit is het tweede seizoen van Café Marrakesh. Het gaat goed met de serie. Het wordt enthousiast 

bezocht, er wordt meegezongen en meegedanst. Het zijn mooie avonden, die net als Café Istanbul, qua 

levendigheid en verbondenheid met de respectievelijke gemeenschappen heel succesvol zijn. 

Café Marrakesh - Tahour en Orchestre Ismailia | Café Marrakesh - Nouba Flamenco & Aswat 

 

Overige  

Tarab Night - Andalus Voices met Sanaa Marahati | Dasilvian Bruce | reART - Turkije in de Jaren 70 | 

Stichting Granate - Yalda, "de langste nacht"  

 

Nieuwe makers in de programmering: RRReuring 

Nieuwe makers worden met name getoond tijdens RRReuring Festival. Podium Mozaïek ondersteunt 

een aantal van hen, op verschillende manieren, afhankelijk van wat zij nodig hebben en wat wij hen 

kunnen bieden. Met name op het gebied van conceptueel advies, studioruimte, montage, technisch 

advies en ondersteuning en promotie.  

RRReuring 2018 was een mooi festival met een paar opvallend goede voorstellingen: Schijtziek van 

Mouna Laroussi en Wij gaan het hebben over haar van Dorothy Blokland en Yahmani Blackman. De 

laatste is zelfs genomineerd voor de BNG Bank Theater Prijs 2018. Het festival wordt ook al op opgepikt 

 

Buiten RRReuring Festival toont Podium Mozaïek ook nog jonge makers die we al hebben ondersteund 

en nu hun werk verder ontwikkelen, zoals Ada Ozdogan en Igor Vrebac. Dit jaar hebben we ook meerdere 

malen afstudeerwerk van de AHK getoond. Tijdens de themaweken Gedeelde Geschiedenis ging de 

voorstelling Volgens mij ben ik een Jood van Soufiane Moussouli in première; deze voorstelling is in 

opdracht van Podium Mozaïek speciaal voor dit festival ontwikkeld.  
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Kwantitatieve gegevens: Nieuwe Makers 

aantal voorstellingen aantal bezoekers 

gepland gerealiseerd geraamd gerealiseerd 

16 22 960 1.873 

 

Charafe Ennaji - The man who danced alone | Soufiane Moussouli  Volgens mij ben ik een Jood | Mouna 

Laroussi  Schijtziek | VANTA - PAPIA | Lilou Dekker  Frégoli | Dilan Yurdakul - Carmen | Dorothy Blokland 

& Yahmani Blackman - Wij gaan het hebben over haar | Igor Vrebac - TRÆNS - een sexy ritueel | Nhung 

Dam - Ha Ha Happiness 1.0 | Der Vlerk - Ballenbak, de voorstelling | Ada Ozdogan - De Neus | Mara van 

Nes  TOSSAMOSSA | Fadua El Akchaoui  NOMADEN | Ada Ozdogan - De Rode Klauw 

 

IDFA op locatie in Podium Mozaïek 

In Podium Mozaïek wordt sinds 2009 tijdens IDFA een bijzondere selectie documentaires in intieme 

setting vertoond. Films over urgente maatschappelijke ontwikkelingen en tijdloze tradities die passen 

bij het profiel van Podium Mozaïek. 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. De documentaires worden omlijst met een randprogramma dat gelegenheid geeft tot 

verdieping en verbinding.  

Railway Men | Cause of Death | Beloved | What Walaa Wants | Westwood: Punk, Icon, Activist | Freedom 

Fields | The Good Neighbour(s) | Los Reyes | Short: Resilient Cities (Scenes from a Dry City, Trapped in the 

City of a Thousand Mountains, Once Upon a Time in Shanghai) | Quand Tout Le Monde Dort | Kate Nash: 

Underestimate the Girl | Rudeboy: The Story of Trojan Records | Blue Note: Beyond the Notes | Piazzolla, 

The Years of The Shark | Angels Are Made of Light | You Are My Friend | To The Four Winds 

 

Overige films en documentaires  

Podium Mozaïek heeft niet een eigen, vaste filmprogrammering, maar we worden regelmatig benaderd 

om samen te werken bij het presenteren van interessante documentaires en films met een 

maatschappelijke betekenis.  

Abdelkader Benali en Khadija Al Mourabit - De Reis van Khadija | Rens Oomen en Senad Alic - Wordt 

morgen beter dan vroeger? | Frans Bromet en Yeter Akin - Een goede moslima| Raymi Sambo - Aan niets 

overleden | VPRO presenteert: Sahara Meet up met Bram Vermeulen | VPRO - première ´Onze man in 

Teheran´ | KÖZ FILM presenteert ZER. 
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Programmering met en voor de buurt  

Hoewel we een grootstedelijk theater zijn, is de buurt van belang voor ons. We zoeken de samenwerking 

met de buurt door intensiever samen te werken met organisaties die actief zijn in Amsterdam-West en 

met bewoners samenwerken. Het zijn organisaties met een culturele en sociale inslag, zoals Operatie 

Periscoop, ZID Theater, Amsterdam Fashion College, World Opera lab. Op deze manier helpen en 

steunen we elkaar in de ontwikkeling van de eigen maar ook gezamenlijke projecten.   

 

Kwantitatieve gegevens: programmering met en voor de buurt  

aantal voorstellingen aantal bezoekers 

gepland gerealiseerd geraamd gerealiseerd 

9 8 1.620 1.969 

 

Concerten van huisgezelschap NBE 

NBE is al jaren ons huisgezelschap en de samenwerking bevalt goed. In 2018 hebben zij weer onze 

seizoensopening De Dag van de Vrede georganiseerd. Dit keer in samenwerking met de andere 

cultuurhuizen Meervaart, Bijlmer Parktheater en Tolhuistuin. Het concert met lokale talenten was van 

hoog niveau en een feestelijke viering van creativiteit en inclusiviteit. 

Nederlands Blazers Ensemble (NBE) - Dag van de Vrede | Nederlands Blazers Ensemble (NBE) - Desert Blues 

| Nederlands Blazers Ensemble (NBE) - Bach en Soefi | Nederlands Blazers Ensemble (NBE)  Gestreken en 

Geblazen 

 

WESTwaARTS in het Erasmuspark  

In 2018 hebben we voor het eerst sinds 2012 in de zomer geen buitenfestival kunnen organiseren: Wij 

vinden dit heel erg jammer, maar met de beperkte beschikbare budgetten heeft het Stadsdeel andere 

keuzes gemaakt. 

 

4 mei 

Als onderdeel van het programma Theater na de Dam presenteerden we in samenwerking met Stichting 

Literaire Activiteiten Amsterdam (SLAA) het programma: In Verzet. Een mooie mix van beeld, verhaal 

mime, muziek en de nodige dosis activisme in een regie van Kasper Kapteijn.  

 

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.  
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ZID Theater - De nieuwe vrijheid 

In 2018 stond bij Podium Mozaïek De nieuwe vrijheid van ZID Theater; een multidisciplinair 

programma, waar theater, muziek, dans en bijzondere gasten de kracht van vrijheid in deze tijden 

bevragen. Veertig Amsterdamse deelnemers, spelers en zangers tussen 12 en 80 jaar lieten korte 

previews zien van de voorstellingen die in de week van het ExploreZ festival in september te zien waren 

op verschillende locaties in de stad. 

 

Mozaïek in Motion  jongerenredactieraad i.s.m. 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.  

 

Samenwerking World Opera Lab 

In 2018 hebben we onze samenwerking met het World Opera Lab verdiept. World Opera Lab (WOL) 

maakt interculturele operavoorstellingen, doet onderzoek en geeft workshops. WOL maakt 

voorstellingen waarin het overstijgen van culturele verschillen en de dialoog tussen disciplines een 

kruisbestuiving van muziek en dans uit verschillende culturen. De producties van WOL worden via een 

unieke werkwijze gecreëerd, waarbij World Opera Lab nauw in contact is met bewoners en kunstenaars 

uit Amsterdam-West. Sinds World Opera Lab in 2015 met verschillende maatschappelijke organisaties 

in Amsterdam-West de voorstelling De Thuiskomst van 

Podium 

Mozaïek gepresenteerd. Voor 2019 gaan wij onze samenwerking verstevigen binnen de programmalijn 

Een Waanzinnig Gaaf Land en de productie Ariadne en het Labyrint  over superdiversiteit in de stad- 

coproduceren en naar een groter publiek brengen. Eind 2018 presenteerden we al een kleine voorstudie 

van deze productie n.a.v. een onderzoek naar bureaucratie in de wijk met muziek en dans uit alle 

windstreken en bewoners uit Amsterdam-West. 
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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. 

 

 

 

Dorothy Blokland & Yahmani Blackman  Anansi en de Nieuwe Wereld | Rose Stories  Noumi, zusje zeven 

| Dadodans  MappaMondo | Stichting Djalidonkoli  Matinee Dansé Drame | Toneelmakerij  Eet je bord 

leeg | Alle Hoeken van de Kamermuziek  Kras | Het Kleine Theater  Sneeuwwitje | Duda Paiva Company 

 Monsters | Maas theater en dans/Tuning People  ChitChat | Plan d en de Dansers  Roest | Urban Myth 

ism de Krakeling  Martin Luther King | Dadodans/Gaia Gonelli  Papier | Maas theater en dans & 

BonteHond  Drie. 

 

Hoogtepunten en bijzondere projecten 

 

Martin Luther King  

In 2018 organiseerde Podium Mozaïek het programma Gedeelde Geschiedenis. Hierin vonden 

voorstellingen en randprogramma plaats waarbij onderbelichte delen van de geschiedenis in de 

spotlights worden gezet. Deze gedachte is niet beperkt gebleven tot de volwassenenprogrammering 

maar breder getrokken door de voorstelling Martin Luther King (8+) in deze periode in Podium Mozaïek 

te programmeren. Een muzikaal-theatrale productie van Urban Myth in samenwerking met De 

Krakeling.  

De uitverkochte voorstelling riep reacties op als: Ik had de moeder en de kinderen van een Iraans gezin 

bij me en het stuk sloeg bij hen in als een bom. Moeder ontroerd, 8 jarige zoon die veel parallellen trok met 

de toestand van de onvrijheid in Iran. Zelden een 8 jarige zo wijs horen praten n.a.v. een toneelstuk  (een 

voorleesexpress-vrijwilliger aanwezig met haar voorleesgezin). 

 

 

Kwantitatieve gegevens: Lanter & Fanter  

aantal voorstellingen aantal bezoekers 

Gepland gerealiseerd Geraamd gerealiseerd 

12 12 1.176 1.558 

a  aantal bezoekers 

24 17 480 291 

PomPomPom aantal bezoekers 

12 36 204 619 
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Krakeling festival  

Om het 40 jarig bestaan te vieren programmeerde jeugdtheater de Krakeling op verschillende locaties 

jeugdtheater. Twee voorstellingen, ChitChat van Maastheater en dans/ Tuning People en Roest van Plan 

d- en de Dansers vonden plaats in Podium Mozaïek. Een samenwerking waarbij ook internationale 

programmeurs Podium Mozaïek bezochten. 

 

Creatieve workshops 

In het nieuwe theaterseizoen 2018/2019 zijn de creatieve workshops ingevuld in samenwerking met 

stichting De Werkelijkheid, een platform voor kunstenaars van over de hele wereld, soms met een 

vluchtelingenachtergrond. Nom. Vol van kleur staakte eind seizoen 17/18 haar activiteiten waardoor 

ruimte voor nieuwe invulling kwam. Met twee kunstenaars verbonden aan De Werkelijkheid laten de 

kinderen met behulp van verschillende materialen en technieken hun fantasie de vrije loop n.a.v. de 

voorstelling. Zeefdrukken, tekenen met een soldeerbout en figuren maken van kleurrijk staaldraad zijn 

o.a. aan bod gekomen. De kunstenaars vertellen daarbij iets over zichzelf.  

 

PomPomPom 

Na het seizoen 17-18 zijn de randvoorwaarden van de mini-concertreeks iets aangepast. De capaciteit 

per concertje is verhoogd met 10 (van 20 naar 30) en in najaar 2018 vonden ze plaats op dinsdag 

(voorheen op vrijdag), met de verwachting nieuw publiek te trekken. Deze verandering in publiek blijkt 

echter niet vanzelfsprekend samen te gaan met verandering van de dag.  

 OOrkaan - PomPomPom  Saxofoon met Ties Mellema | OOrkaan - PomPomPom 

 Ud met Mehmet Polat | OOrkaan - PomPomPom  Cello met Sanne Bijker | OOrkaan - PomPomPom  

Ud met Mehmet Polat | OOrkaan - PomPomPom - Viool met Maria-Paula Majoor | OOrkaan - PomPomPom 

- zang met Juliëtte van Dijk 
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Exposities 

Podium Mozaïek is ook expositieruimte voor tweemaandelijks wisselende exposities. De expositiereeks 

beeldende kunst is inmiddels een vaste waarde 

geworden in ons programma en in de inrichting van café-restaurant. Het lukt ons steeds opnieuw om 

het publiek te verrassen met een divers aanbod! 

In 2018 zijn zes reguliere en drie kleine exposities met passend programma georganiseerd. Voor 

sommige kunstenaars biedt Podium Mozaïek een podium dat zij op een andere plek (bv galeries) niet 

snel vinden en andere kunstenaars, die ook werk bij galeries laten zien, begrijpen dat hun werk bij 

Podium Mozaïek wordt gezien door een grote en diverse groep mensen; ook door mensen die normaal 

gesproken niet de galeries bezoeken. In 2018 is wederom een aantal werken verkocht. 

Podium Mozaïek heeft een goede reputatie opgebouwd met betrekking tot de exposities die er worden 

getoond door actueel en kwalitatief goed werk te laten zien. Op die manier zijn steeds meer gevestigde 

kunstenaars warm gelopen om hier hun werk te laten zien. De expositieruimte is compact en de 

verlichting is erg goed  aldus een deelnemende kunstenaar. Openingen zijn voor iedereen belangrijk en 

het programma wordt altijd met zorg samengesteld. Qua stijlen en materialen beslaan de exposities 

een breed spectrum:  van schilderijen, tekeningen en fotografie tot werk van draad en blik. 

In 2018 toonden we in Podium Mozaïek werk van de volgende kunstenaars: 

 

Januari-februari: beeldend kunstenaar en kunstdocent Peter Bischoff 

Abstract kleurrijk werk. Inhoudelijk goeie afwisseling voor de ruimte en de bezoekers. In de laatste jaren 

is veel figuratief werk te zien geweest en deze expo bood een fris nieuw aanzien in de ruimte. 

 

Maart-april: beeldend kunstenaar Allie Holden (Polen) 

Allie is een jonge kunstenares, vers van de academie. Ze maakt spannend tekenwerk met de focus op 

het figuratieve. Een inhoudelijk en goed ingerichte expositie waarbij alles goed in balans was. 

 

Mei-juni: beeldend kunstenaar Nosrat Mansouri (Iran) 

Werk van blik en draad, ruimtelijk en prikkelend in elk opzicht. 

 

Zomer expo, juli-augustus: beeldend kunstenaar Cemal Ozkan Esrari 

Schilderijen van autonoom kunstenaar Esrari, die om de hoek van Mozaïek woont. Het was hier weer te 

zien dat kunstenaars uit de wijk veel bezoekers trekken bij de openingen en daarna.  

 

September-oktober: foto expositie Did Evil Win 

Een kritisch en indrukwekkend fotoverslag van de huidige situatie in Darfoer waar 20 jaar na de 

landelijke aandacht voor de situatie daar, weinig veranderd lijkt te zijn. Opening met diverse sprekers, 

waaronder twee gasten uit Darfoer. 

 

November-december: f en schilderijen van Sharan Zwitser   

Duo expositie: goed bij elkaar passen, elkaar aanvullen, versterken. De mooi 

ingerichte expo was een feest voor het oog.  
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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 het gaat 

om een zaalverhuurconstructie waarbij de recette-inkomsten voor de organisatie zijn. Het aantal 

voorstellingen in de gastprogrammering is in 2018 met 25% gestegen naar 35 voorstellingen.  

 

Kwantitatieve gegevens: Te gast bij  

aantal voorstellingen aantal bezoekers 

gepland gerealiseerd geraamd gerealiseerd 

12 35 1.600 5.199 

 

Een aantal organisaties die regelmatig te gast bij ons zijn, hebben we ook in 2018 mogen 

ontvangen:  Vaste gast VPRO screende de eerste afleveringen van de documentaireseries Tokidoki 

(Paulien Cornelissen) en Dwars door de Sahara (Bram Vermeulen) in onze zaal voor een livepubliek en 

met aansluitend een gesprek met de makers. Uitgeverij De Knipscheer hield voor het zesde 

achtereenvolgende jaar zijn boekpresentatie in Podium Mozaïek en ook het  vond 

zijn weg terug naar de Bos en Lommerweg. Swingende Mediterrane muziek was er in samenwerking 

met SICA  en Mystiek Productions (Medfest). Danstheater Aya presenteerde de 

voorstelling Lust for Life over het ouder wordende lichaam en Stichting Kulsan presenteerde De Turkse 

cabaretière Fusun Demirel.  

In 2018 mochten we een aantal vaste partners opnieuw verwelkomen in onze zaal: Culture Class, 

Groundbreakers, Beatzone, Marmoucha, Mystiek Productions, reART Collective, Karsu, Mehmet 

Polat, Het Amsterdams Conservatorium, stichting Mihman, Agora lettera, Read My World festival, 

het Nieuw Vocaal Kinderkoor, Untold en het Amsterdam Turks Muziekkoor. 

Naast deze vertrouwde gasten vertoonden we i.s.m. &Bromet de documentaire Een Goede Moslima van 

Frans Bromet en Yeter Akin. Ook was er meer Turkse comedy van Kaan Sekban, Ceyda Düvenci en 

akrak en Turkse muziek tijdens Seyyah Türküler. Nieuw in de Te gast bij dit jaar waren KOZ 

Productions, De Sabar Challenge, comedy van Erkan Kolcak Kostendil, Het AU Ensemble en Nick 

Teunissen. 

Op de nieuwe website wordt de gastprogrammering in een aparte agenda weergegeven. Deze scheiding 

wordt niet door iedereen al

te vinden zijn. Dit levert voor gasten geen meerwaarde op en er wordt gezocht naar een andere 

oplossing.  
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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.  

 

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 

 

onderwijs. 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.  

Voorstellingen die voor scholen speelden in 2018 waren: DrumDrumDrum - Banwakaboom | Soulshine 

Connection  Mijn vriend en ik | Het Kleine Theater  Sneeuwwitje | IDFA X Podium Mozaïek | Urban Myth 

ism de Krakeling  Martin Luther King | Dadodans/Gaia Gonelli  Papier | Maas theater en dans & 

BonteHond  Drie. 

 

Samenwerkende theaters Amsterdam 

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 Internationaal Theater Amsterdam (voorheen De 

Stadsschouwburg Amsterdam). Deze samenwerking heeft tot doel scholen en ICCers beter te 

ondersteunen in het samenstellen van hun cultuurprogramma. De samenwerking is verder 

geïntensiveerd in 2017 dmv het gezamenlijke inschrijfsysteem Planned Culture. In 2018 is besloten de 

brochure niet meer in te delen op theater, maar op voorstelling. Ook wordt meer opgetrokken in andere 

activiteiten ter versterking van cultuureducatie, onder meer dmv klankbordgroepen in het onderwijs, 

uitwisseling van kennis onderling en een promotiefilm. 
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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 De Henricusschool in 2018 hun 8ste groep eindmusical in Podium Mozaïek voor de hele 

school en de ouders van de kinderen. OBS De Boomgaard organiseerde hun kerstviering bij ons.  

 

Voortgezet Onderwijs 

In 2018 markeerden wij tien voorstellingen uit onze reguliere programmering als zeer geschikt voor 

leerlingen in het voortgezet onderwijs. Met de in 2017 aangestelde curator die tevens werkzaam was 

voor DEGASTEN boden we deze actief aan via de verschillende netwerken. Enkele voorstellingen hiervan 

waren DEGASTEN  Back to Back en Dengar  Joenoes Polnaija en Fiona Pearl Kelatow.  

Ook werd IDFA aangeboden aan het Voortgezet Onderwijs. De kopklas (schooljaar tussen basis- en 

voortgezet onderwijs om taalbeheersing te verbeteren) van het Reinaert bezocht de vertoning van de 

documentaires Luister en Slagershart. 

De avondprogrammering voor jongeren bleek lastig. Een aantal voorstellingen liep niet goed en hebben 

we moeten annuleren. Jongeren zijn een moeilijk bereikbare doelgroep. Zij lijken hun keuzes te maken 

bereiken via scholen gaat via de docenten en deze zijn druk en krijgen heel veel aanbod. Wat voor veel 

scholen een drempel is voor klassikaal bezoek is dat wij voorstellingen vooral in de avond 

gekeken of we met een tweetal scholen de verdieping op kunnen zoeken waarbij de leerlingen - net als 

bij PO - een langer traject aangaan met workshops en uiteindelijk bezoek.  

Het Reinaert College organiseerde hun schoolfeest voor de onderbouw in onze zaal.  
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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 heeft plaatsgevonden in februari 2018.  

Tijdens, voor en na het festival hebben wij in 2018 de volgende makers kunnen ondersteunen: 

 

Mouna Laroussi  

Mouna presenteerde 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. De repetities en montage voor de voorstelling vonden eveneens in huis plaats. 

De voorstelling heeft daarna door het land getourd en wordt verkocht door impresariaat George Visser. 

Met Fatima - een van de typetjes uit haar voorstelling - maakt Mouna grappige vlogs rondom allerlei 

feestdagen. Deze vlogs zijn zeer succesvol (60.000 viewers). In RRReuring 2019 presenteert Mouna haar 

Live Talkshow Bij Fatima.  

 

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. De presentatie werd een volwaardige voorstelling van 50 

minuten die in première ging tijdens RRReuring 2018. Wij gaan het hebben over haar heeft hierna op 

verschillende plekken gespeeld en is in 2018 genomineerd voor de BNG Nieuwe Makersprijs.  

 

VANTA / Juan-Carlos Goilo - Papia 

VANTA is het muziek- en spoken-word collectief van Vernon Chatlein, Amber Nijman en Juan-Carlos 

Goilo. Het trio componeert eigen muziek, produceert en voert eigen concepten uit. Met Papia brengt 

VANTA een ode aan de oudste geschriften in de vier Koninkrijkstalen (Nederlands, Engels, Fries en 

Papiaments). Podium Mozaïek ondersteunde VANTA met studio- en montageruimte. 

 

Fadua El Akchaoui - NOMADEN 

Fadua heeft haar afstudeervoorstelling in Podium Mozaïek getoond. Fadua is een leuke maker, die ook 

al een korte act tijdens RRReuring 2018 heeft getoond. Deze presentatie is een eerste stap in het 

ondersteunen en volgen van haar makerspraktijk. Fadua is als maker nu verbonden aan het 

productiehuis van Theater Zuidplein. Met dit theater willen we samenwerken in het tonen van elkaars 

makers, zodat zij speelervaring opdoen - een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van de jonge 

theatermakers. 
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Vlerk & Zijlstra - Imposters 

In augustus en september heeft Podium Mozaïek Vlerk & Zijlstra twee weken studioruimte aangeboden 

om aan nieuw materiaal te werken. Een eerste showing van hun nieuwe materiaal is getoond tijdens 

de opening: Mozaïek van Start. Dit was een veelbelovende wijziging in artistieke richting. Ze gaan meer 

en meer de kant van cabaret op. Ze hebben zich toegelegd op een kort programma dat zij in comedy-

formaten presenteren. In aanloop naar RRReuring hebben zij nog een aantal keer gerepeteerd in 

Mozaïek om tot een langere versie voor RRReuring 2019 te komen. 

 

Soufiane Moussouli - Volgen mij ben ik een Jood 

Podium Mozaïek heeft in het kader van de serie Gedeelde Geschiedenis een opdracht aan Soufiane 

gegeven om met dit thema aan de slag te gaan en te kijken naar onbekende onderdelen uit de 

arbeidsmigratie verleden van Marokko en Nederland. Soufiane richtte zich op de problematische 

verhouding tussen Marokkanen en Joden in Nederland, terwijl deze destijds in Marokko veel 

vanzelfsprekender samen leefden. Het is een mooie voorstelling geworden die een taboe onderwerp 

bespreekbaar probeert te maken. Er zijn nu plannen om de voorstelling verder te ontwikkelen voor 

educatiedoeleinden. 

 

Ada Ozdogan - De Rode Klauw 

Ada heeft haar 'hit' De Rode Klauw in Podium Mozaïek gemaakt en getoond. Als nieuwe maker bij RAST, 

ons huisgezelschap, volgen we haar werk op de voet. 

 

Christian Guerematchi - White Noise 

Christian Guerematchi is door Podium Mozaïek ondersteund vanwege zijn originele en belangwekkende 

thematiek en de bijzondere combinatie van dans en spoken word. We hebben hem geholpen met het 

vinden van een dramaturg, in het schrijven van subsidieaanvraag en begroting, studioruimte, montage, 

technische ondersteuning (lichtontwerp). Gepresenteerd op RRReuring 2019 is het een mooi kleinood 

geworden, waar veel mensen uit de scene kennis van hebben genomen. Het project is opgepikt door 

ICK, als producent. Julidans overweegt om de nieuwe première van het stuk in Podium Mozaïek tijdens 

hun internationale dansfestival in juli te presenteren. 
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Theater Manifest: op weg naar een productiefunctie met nieuwe verhalen voor 

het grootstedelijke publiek 

Podium Mozaïek vervult al jaren haar rol als pionier en aanjager op het terrein van de culturele diversiteit 

in de kunsten. We hebben in de afgelopen 13 jaar een bijzondere positie in Amsterdam opgebouwd. 

Met een sterk merk, een groot bereik onder het nieuwe, cultureel diverse publiek, een regionaal en 

landelijk cultureel netwerk. Onze locatie is toegankelijk, herkenbaar en wordt gewaardeerd.  

Deze tijd van globalisering en confrontaties vraagt van kunst- en culturele instellingen dat zij hun 

verantwoordelijkheid nemen, zich niet van de wereld afkeren maar juist daarop anticiperen en reageren. 

Als Podium Mozaïek zijn wij van mening dat het aanbod in ons theater daaraan bijdraagt. Cultureel 

diverse bezoekers herkennen zich makkelijker in voorstellingen met pe

bij henzelf staan. Op die manier kunnen alle bevolkingsgroepen zich aangesproken voelen en als 

volwaardige burgers aan de maatschappij deelnemen. Theaters vervullen hier een speciale rol, omdat 

zij de kijker in staat stellen de werkelijkheid door vreemde ogen te aanschouwen en zo een wezenlijk 

ander perspectief te ontwikkelen. Podium Mozaïek heeft daarom de ambitie uitgesproken om uit te 

groeien tot een producerend theater via de productie- en programmalijn Een Waanzinnig Gaaf Land.  

 

Een Waanzinnig Gaaf Land (EWGL) 

Met de productie- en programmalijn Een Waanzinnig Gaaf Land ontwikkelt Podium Mozaïek 

tastenderwijs producties en events op het terrein van de podiumkunsten met een uitgekiende 

nevenprogrammering, mede vormgegeven door partners op het terrein van de beeldende kunst, 

wetenschap, media, film, literatuur en impact organisaties. Hiervoor beoogt Podium Mozaïek met haar 

ook verdieping bieden en interactie creëren en door het land toeren. Hoofdingrediënten zijn: kunst, 

actualiteit, wetenschappelijke onderbouwing, spraakmakende gasten en een breed maatschappelijk 

netwerk dat het programma ondersteunt en zorgt voor de buzz.  

EWGL bestaat uit een combinatie van producties en dialoogavonden (salons) in Podium Mozaïek waar 

actuele, (inter)nationale vraagstukken worden bekeken door een Amsterdamse bril.  

Binnen deze programmalijn zullen we een aantal  producties maken die de verhalen van haar stad 

vertellen op de vele bijzondere locaties die haar stad te bieden heeft. Dit alles vanuit een samensmelting 

van verschillende disciplines én culturele bronnen en in samenwerking met verschillende impact-, 

maatschappelijke en onderwijsorganisaties. Met de salons willen wij als Podium Mozaïek een vrije 

ruimte creëren voor kunst en cultuur, waar kritische reflectie op actuele vraagstukken kan plaatsvinden.  

In 2018 hebben we met de aanstelling van een dramaturg intendant een grote stap gezet in de 

planontwikkeling voor Een Waanzinnig Gaaf Land en met het vinden van de benodigde financiering en 

het binden van partners. Ook is een eerste pilot salon gedraaid met aansprekende gasten en een 

levendig gesprek.  

Begin 2019 zullen wij van start gaan met de eerste productie binnen deze lijn: Wees Onzichtbaar naar 

het prijswinnende boek van Murat Isik. De eerste salon zal plaatsvinden naar aanleiding van de 

presentatie van de verkenning van de Amsterdamse Kunstraad en behelst een gesprek met wethouder 

kunst en cultuur Touria Meliani.   
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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 anders-

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

onvergetelijke momenten en bijzondere ervaringen.  

Het merkconcept  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 

Website  

In 2017/2018 is met ontwerpbureau Het IJzeren Gordijn en webburo Feels like Friday hard gewerkt aan 

het ontwerp van een nieuwe website om onze bezoekers op een goede manier te blijven informeren en 

een betere web-ervaring te geven. In de zomer van 2018 is onze nieuwe responsive website online 

gegaan. Naast de goede reacties die we gekregen hebben van bezoekers, zijn ook de eerste resultaten 

positief. In de tweede helft van 2018 waren er 35% meer gebruikers dan in dezelfde periode in 2017 en 

40% meer sessies. Over het hele jaar 2018 zijn er 122.153 gebruikers (+25%) en 180.500 online 

bezoeken (+30%). De online transacties zijn 17% gestegen en de online opbrengst is met 43% 

gestegen.  
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Facebook  

Ons resultaat via Facebook is in 2018 verder gegroeid, ondanks algehele dalingen in Facebookgebruik 

volgers is gegroeid van 5876 naar 6901 pagina likers. Het totale organisch berichtbereik (Het aantal 

personen aan wie je berichten zijn getoond) is gestegen van 1193 naar 1237 gemiddeld. Ook met 

advertenties weten wij onze doelgroep op Facebook in 2018 weer goed te bereiken: Het betaalde totaal 

bereik in 2018 is weliswaar met 21% gedaald naar 118.184; het gemiddelde betaalde berichtbereik is 

wel gestegen van 1293 naar 1341.  

De weergaven zijn met 535.905 ongeveer gelijk gebleven. Betrokkenheid bij berichten is met maar liefst 

90% gestegen, wat inhoudt dat we relevantere berichten onder de aandacht hebben weten te brengen, 

en de conversiewaarde voor website aankopen is met 63% gestegen.  

Vanaf 2018 is er al meer gebruik gemaakt van eigen (audio)visuele content in onze nieuwe huisstijl voor 

zowel betaalde als onbetaalde posts, maar dat moet in 2019 nog verder worden geïmplementeerd. 

 

Instagram 

In 2018 is de focus op onze online zichtbaarheid onverminderd groot gebleven en heeft het café-

restaurant op dit vlak nog meer aandacht gekregen. Het aantal volgers van de Instagram account van 

Podium Mozaïek is blijven stijgen naar 1618. Er is meer gebruik gemaakt van het populaire Instagram 

Stories; niet alleen tijdens muziekconcerten en festivals, maar ook voor het delen van posts waarin we 

getagd zijn. 

 

Nieuwsbrief, bezoekersmails en servicemails 

Naast onze tweewekelijkse nieuwsbrief (van 4500 abonnees) worden 5600 bezoekers die hebben 

aangegeven dit te willen (strengere regels door de AVG in mei 2018) regelmatig op de hoogte gehouden 

het voorjaar van 2019 zullen implementeren is in 2018 vooral gewerkt met bezoekersmails gericht op 

bezoekers van soortgelijke voorstellingen. Met het CRM systeem zullen automatische servicemails 

vooraf en achteraf opgezet worden met daarin praktische informatie over het voorstellingsbezoek en 

tips over andere, mogelijk interes

om ook de nieuwsbrief vanuit dit systeem te versturen, zodat de klantinformatie-stroom beter op elkaar 

afgestemd kan worden. 

 

Offline 

Ook onze offline uitingen zijn in 2018 binnen de nieuwe huisstijl vernieuwd. Onze belangrijkste 

uitingen blijven de trimesterbrochure met het programmaoverzicht en de Lanter & Fanter verjaardags-

kalender (voor kindervoorstellingen). Onze programmabrochure beslaat 4 maanden en verschijnt 2 

maal per jaar: in augustus (sept  december) en in december (januari  april). In de nieuwe huisstijl 

heeft deze een meer magazine-achtige uitstraling gekregen en wordt gewerkt aan verdiepende content.  

De Lanter & Fanter kalender is gelijk gebleven van opzet en zoals andere jaren goed verspreid in de buurt 

en op scholen. De vraag naar deze kalender in de buurt blijft bestaan, onder meer bij instellingen waar 

 

Voor het RRReuringfestival en voor de week van de Gedeelde Geschiedenis zijn aparte brochures 

gemaakt met daarin meer achtergrondinformatie over de makers en de randprogrammering.  
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Publieksonderzoek en bezoekersprofiel  

 

Evaluatie enquêtes 2018 

In 2018 hebben we ervoor gekozen om tweejaarlijks enquêtes af te gaan nemen en hebben we geen 

algeheel publieksonderzoek uitgevoerd. In 2019 wordt weer grootschalig publieksonderzoek uitgevoerd 

en zullen we de resultaten van 2017 en 2019 naast elkaar zetten. 

 

Publieksonderzoek bij Festival RRReuring 

Voor ons Nieuwe Makers Festival RRReuring Hebben wij wel publieksonderzoek gedaan: in 2018 was 

de tweede editie van dit festival en we vinden het belangrijk om de publieksreacties en samenstelling 

nauw te meten.  

Bij RRReuring zijn er 68 enquêtes ingevuld bij 10 voorstellingen.In totaal heeft 30% van de RRReuring 

respondenten de nevenprogrammering (bijv. Diner Culturel/ workshop/ nagesprek) bezocht.  

 

Waardering en beleving 

Gemiddeld zijn de 10 RRReuring voorstellingen gewaardeerd met een 7,97. Zes voorstellingen kregen 

een 8 of hoger. 

 

Informatievoorziening 

RRReuring bezoekers zijn voor het grootste gedeelte (67,2%) (onder andere) door eigen promotie-

materiaal van Podium Mozaïek (website, nieuwsbrief, facebook/ instagram, programmabrochure of 

RRReuring brochure flyers/ posters) op de hoogte gebracht van de voorstelling. Hiervan is 49,3% van 

onze bezoekers op de hoogte gebracht van het programma door online promotie, te weten onze eigen 

website, nieuwsbrief of social media. 17,9% van de bezoekers is geïnformeerd via gedrukte eigen 

uitingen. Publiciteit via partners (artiest, festival of serie met partners) is bij RRReuring 19,4%. 

 

Motivatie voor bezoek 

liefhebber of frequente bezoeker van Podium Mozaïek: 50,7%  

frequent bezoeker van Podium Mozaïek 13,4%  

liefhebber van de artiest, regisseur: 53,7%  

liefhebber van het genre: 17,9%  

Interesse nieuwe makers 34,3%  

 

76,1 van de RRReuring bezoekers was al vaker bij Podium Mozaïek geweest.  

 

Profiel 

Het profiel van de respondenten (niet noodzakelijkerwijs geheel overeenkomstig de bezoeker) is als volgt: 

76,8% vrouw/ 23,2% man 

65% van onze RRReuring respondenten behoorde tot onze kerndoelgroep tussen de 18 en 45 jaar.  

Tot slot komt 37,1% van onze RRReuring bezoekers uit Amsterdam-West/ 46,8% elders uit Amsterdam 

en 16,1% komt van buiten Amsterdam.  
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Werkorganisatie 

Bestuur 

Podium Mozaïek is aangemerkt als een culturele, algemeen nut beogende instelling (ANBI). Alle 

overschotten, welke behaald worden uit commerciële activiteiten, worden aangewend voor het 

realiseren van de culturele doelstellingen van de eigen instelling. Het bestuur onderschrijft de Code 

Cultural Governance in zijn taakuitoefening. Ook de Code Culturele Diversiteit passen we toe. In de 

processen zijn deze codes richtinggevend.  

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

goede afspiegeling van de Amsterdamse cultureel-diverse, grootstedelijke doelgroep die we vanuit 

Amsterdam-West, Amsterdam en daarbuiten 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.  

 

Bestuursleden Podium Mozaïek en hun portefeuilles per 31 december 2018: 

Dhr. R.J.W Winter, (voorzitter), bestuurder van MBO Rijnland. bestuursportefeuille zakelijke activiteiten 

Mw. N.M.L. Bui (penningmeester), senior manager PWC, bestuursportefeuille organisatie 

Mw. M.J. van Schaik (lid), bestuursportefeuille organisatie 

 (lid), zelfstandig adviseur,  bestuursportefeuille zakelijke activiteiten 

Mw. E.E.E. Alvares (lid), cultureel ondernemer, bestuursportefeuille publiek en programma 

Dhr. J.A. Lubberding (lid), zelfstandig adviseur, bestuursportefeuille publiek en programma 

 

Programmaraad 

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

exposities. Voor de programmalijn Een Waanzinnig Gaaf Land hebben wij een huisdramaturg/ 

intendant ingezet voor de planontwikkeling. Deze dramaturg/intendant maakte ook deel uit van de 

programmaraad.  

Voor het samenstellen van het seizoensprogramma wordt de programmaraad uitgebreid 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 2018 niet volledig bemenst: bij het team 

Publieksinformatie staat een vacature uit voor medewerker marketing en publiciteit die naar 

verwachting begin 2019 zal worden ingevuld. Ook de functie van hoofd publieksservices (tijdelijk 

waargenomen door de directeur) zal  begin 2019 weer worden ingevuld.  

Het flexteam, dat 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 2018 uit op 

12,30 fte. 
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De teams worden ook in 2018 versterkt door de inzet van langdurige stages op HBO en MBO niveau. 

Zowel op kantoor als in de horeca. Een bijzondere plek nemen onze stagiaires van het ROC van 

Amsterdam in het kader van House of Hospitality (zie ook pagina 27).   

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. 

 

Leden van de het comite van aanbeveling van Podium Mozaïek per 31 december 2018: 

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  

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. 

 

Zakelijke prestaties 

De bezettingsgraad van de theaterzaal komt in 2018 uit op 100%.  De geraamde frictieleegstand werd 

volledig benut.  De volledige geraamde capaciteit is volledig ingezet om culturele productie en 

programmering mogelijk te maken en dat komt uit op %100 (2017: 85%) terwijl de zakelijke verhuur 

22% (2017: 15%) bedroeg, dit is mogelijk gemaakt door frictieleegstand in te zetten. 

 

 

 

Aantal 

activiteiten  

Gebruik 

Theaterzaal 

Gebruik 

Studio´s  

Inzet 

Techniek  

Inzet 

Technici 

Programmering 18-35 jaar 84 198 54 252 1512 

Nevenprogrammering: 33 22 11 33 33 

      

Speciale programmering voor  

de buurt (18-35 jaar, zonder 

WESTwaARTS) 8 18 2 2 50 

WESTwaARTS 0 0 0 0 0 

      

Lanter & Fanter 12 38 0 12 96 

Nevenprogrammering 17 0 17 17 17 

PomPomPom 36 0 36 36 36 

      

Kunsttijd (12-) Schoolvoorstellingen  13 39 0 13 78 

Workshops Kunsttijd  25 0 0 0 0 

Projecten Kunsttijd 0 0 0 0 0 

      

RRReuring   

Alliantie Nieuwe Makers 22 42 8 22 92 

      

Gastprogrammering (inhuur) 

 

35 

 

105 

 

0 

 

105 

 

630 

 

      

Subtotaal cultureel 285 462 128 492 2.544 

      

Zakelijk verhuur 595 98 497 136 222 

      

Totaal 880 560 625 628 2.766 
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Het team publiekservices en zakelijke activiteiten (waaronder het horecateam) 

Het team Publieksservices is verantwoordelijk voor een goed verloop van de voorbereidingen, (interne) 

zakelijke verhuur en horeca.  

Vanaf januari 2017 is de functie van hoofd publieksservices en zakelijke activiteiten niet ingevuld. De 

functie wordt ook in 2018 tijdelijk waargenomen door de directeur en deze wordt hierbij ondersteund 

door een management assistent. Per 1 januari 2019 zal deze functie weer ingevuld moeten zijn.  

Per 1 september 2018 is er één floormanager in het theatercafé, in plaats van twee. De floormanager 

werkt 70 procent van de tijd mee op de vloer. Dit bevordert de kwaliteit van de medewerkers op de vloer 

en helpt ook mee in het besparen van de inzet van uren. De andere 30 procent is de floormanager bezig 

met de inkoop, het assortiment, het aannemen van nieuw personeel, het inwerken van nieuw personeel 

en het verhogen van de kwaliteit van de service. De Floormanager wordt ondersteund door drie assistent 

floormanagers, die leiding kunnen geven aan de overige medewerkers.  

De samenwerking die in 2017 is aangegaan met ROC van Amsterdam is in 2018 doorgezet met een 

nieuw project met statushouders. Ook dit project moet door middel van inzet van het eigen personeel 

in combinatie met de leerlingen, een besparing opleveren.  

 

House of Hospitality 

Podium Mozaïek wil door middel van kunst en cultuur bijdragen aan een open samenleving waarin 

iedereen zich thuis voelt. Dat doen we op het podium, maar ook ernaast. In samenwerking met ROC 

van Amsterdam en de Gemeente Amsterdam is in Podium Mozaïek in 2018 een hybride leer/werk 

omgeving gecreëerd waarin nieuwkomers met een onlangs verkregen verblijfsvergunning een opleiding 

kunnen volgen. Deze studenten kom je tegen in de bediening, bij de begeleiding tijdens evenementen 

en in de keuken. 

Dit project is een samenwerkingsverband tussen het ROC van Amsterdam, Gemeente Amsterdam en 

Podium Mozaïek onder de vlag House of Hospitality.  

In september 2018 is de eerste klas nieuwkomers bij Podium Mozaïek aan de slag gegaan. Om dat te 

vieren en om de studenten beter te leren kennen, hebben Rahwia, Dane, Harnet, Hussein, Merih, Bana, 

Ailing, Raheem, Mohammed, Meharit, Feruz, Jampa, Fatu en Loang in een kunstworkshop onder leiding 

van Senad Alic en Safaa Khazal (De Werkelijkheid) een 

rmen de basis van het 

kunstwerk dat een vaste plek in ons café-restaurant heeft gekregen.  
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Beheer gebouw en theatertechniek 

Het gebouw en haar technische installatie worden structureel onderhouden conform het meerjaren 

onderhoudsplan (MOP). Door veranderde Arbo en veiligheidsvoorschriften zijn afgelopen jaar enkele 

aanpassingen uitgewerkt van o.a. de brandmeldinstallatie en de trekkenwand in ons theaterzaal. 

Afgelopen jaar is een begin gemaakt met de update welke het komend jaar zal worden afgerond. 

Een zoektocht naar financiering van te implementeren duurzaamheidsmaatregelen is afgelopen jaar 

met succes afgerond. De Gemeente Amsterdam heeft hiertoe een subsidie versterkt en de eigenaar van 

onze accommodatie, Woningcorporatie Stadgenoot is bereid om te voorzien in de resterende 

financieringsbehoefte. Dat stelt ons in staat over te schakelen op Ledverlichting,  de warmte-isolatie 

door te voeren de koel-vries-voorziening en klimaatinstallatie te moderniseren. Wij verwachten dat deze 

maatregelen zullen leiden tot een lagere CO-uitstoot en daarmee ook circa 20% lager energierekening. 

In het afgelo , op eigen initiatief een 

doorstart gemaakt waarin wij actief participeren. 

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. Daarnaast is er altijd ruimte voor 1 stagiaire, welke afgelopen jaar 6 

maanden is ingevuld door 2 leerlingen. Vanuit het ROC House of Hospitality hebben 2 studenten 

meegelopen.  
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Financieel verslag 2018 

 

BATEN 2018 

  

Inkomsten  

Kaartverkoop 174.640 

Zakelijke verhuur 274.942 

Overige bijdragen uit private middelen 55.559 

Totaal inkomsten 507.141 

  

Subsidies en bijdragen  

Subsidie Gemeente Amsterdam (exclusief MOP-subsidie) 653.626 

Subsidie Stadsdeel West 0 

Overige bijdragen uit publieke middelen 77.748 

Totaal subsidies en bijdragen 731.374 

  

Totaal der baten 1.236.515 

  

Percentage eigen inkomsten (in%) 40,85% 

  

LASTEN  

  

Uitgaven  

Beheerslasten: personeelslasten 422.671 

Beheerslasten: materiële lasten 297.298 

Totaal beheerslasten 719.969 

  

Activiteitenlasten: personeelslasten  190.858 

Activiteitenlasten: materiële lasten 283.962 

Totaal beheerslasten 474.820 

  

Totaal der lasten 1.194.789 

  

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 41.176 

  

Saldo bijzondere baten en lasten  - 254.830 

  

Resultaat deelnemingen 255.165 

  

Exploitatiesaldo 42.061 

 


